M A H A R I S H I V E D I S K E PA N D I T E R

Maharishi Spesial-Yagyaer
FOR BURSDAGER, VELVÆRE, BRYLLUPER,
BRYLLUPSJUBILEER OG BARNEFØDSLER
Bring naturens velsignelser til individet og til verden.
Spesial-Yagyaer er primært et middel til å skape fred og velstand for vår verdensfamilie. Men i tillegg hedrer de den Yagyaen er dedikert til, og den som har
finansiert den.
Hver og en av disse viktige Yagya-utøvelsene beveger livet på et dypt, fundamentalt nivå av ren bevissthet.
Spesial-Yagyaene blir utført av Maharishi Vediske Panditer, som har mottatt
omfattende opplæring i både Yoga og Yagya basert på Maharishis anvisninger.
Donasjoner til Spesial-Yagya gir svært viktig støtte til Maharishi Vediske Panditer i India.
To nivåer av donasjon er tilgjengelig for disse Yagyaene, som begynner på $
1000.
En kan donere til en Spesial-Yagya på vegne av seg selv, familiemedlemmer eller
venner.

For mer informasjon, eller for å donere:
VedicPandits.org/nb/ • SpecialYagyas@VedicPandits.org

Noen erfaringer av Spesial-Yagyaer:
Velvære-Yagya: “Hele dagen var vidunderlig og fredelig, der
jeg over alt ble omfavnet av en følelse av godhet og mykhet omkring meg. Det var som om en dyp og mild følelse av velvilje og
godhet fløt i og gjennomtrengte atmosfæren.” - AW
Bursdags-Yagya: “Ved min Bursdags-Yagya var jeg mer oppløftet og positiv, og mer kreativ i skrivingen min. Jeg hadde en
forfriskende og oppløftende klarhet i sinnet, og jeg følte meg
forbundet med alt rundt meg.” – HP
Bryllupsdags-Yagya: “Så snart jeg betalte for Bryllupsdags-Yagyaen, skjedde det noe veldig spesielt i vårt forhold.
Det var en renselse som gjorde forholdet dypere, mer intenst,
samtidig som vi kom nærmere hverandre enn noen gang tidligere.” – GJ
Bryllups-Yagya: “Vår Bryllups-Yagya var en fantastisk erfaring. Under seremonien var det en mykhet og en spesiell stillhet. Jeg følte en ekstraordinær åpenhet i mitt hjerte, som ble
fylt til randen med glede, kjærlighet og raushet. De positive
effektene fortsatte også etter bryllupsdagen.” - D.L.P.

For mer informasjon, eller for å donere:
VedicPandits.org/nb/ • SpecialYagyas@VedicPandits.org

Eller kontakt dine nasjonale ambassadør:
E-post BST Norge: bst@maharishi.no
Tore Mjøs – Nasjonal direktør: 94 10 01 00
Bjørn Olav Granli – Ledende ambassadør: 93 08 59 38 – bogranli@gmail.no
Einar Jørgensen: 98 23 38 94 • Kjersti Nilsen: 95 86 11 68
Bjørg Vågen: 45 03 55 20 • Christine Løland: 95 18 04 12
Ketil Helmersberg: 46 35 21 95

