
O nosso objetivo é gerar paz mundial através da criação e apoio a um vasto número 
de Pandites Védicos Maharishi a longo prazo. Estes Pandites são especialistas das 
antigas tecnologias Védicas da paz, plenamente restauradas na sua pureza por Maha-
rishi Mahesh Yogi.

As pesquisas cientí� cas mostram que as tecnologias Védicas da Meditação Transcen-
dental e o programa MT Sidhi, incluindo o Voo Yóguico (Yoga) quando praticadas 
por um número determinado, geram maior harmonia e coerência na consciência 
coletiva. Este efeito é ainda mais poderoso com a recitação dos Vedas (Yagya) pelos 
Pandites Védicos, o que resulta em tendências mais positivas e pací� cas em toda a so-
ciedade, através de uma notável redução dos crimes, violência, terrorismo e guerras.

O nosso objetivo é dar apoio a um grupo inicial de 9.000 Pandites Védicos Maharishi, 
a raiz quadrada de 1% da população mundial. As pesquisas cientí� cas demonstram 
que este número é su� ciente para produzir um efeito signi� cativamente poderoso no 
mundo inteiro.

PARA MAIS INFO E DOAÇÕES:
http://vedicpandits.org/pt-pt/

Equipa Nacional de Yagyas para Portugal:
profundacaomaharishi@gmail.com

+351914956557

Iniciativa Global para a Paz

O NOSSO OBJETIVO

PODEMOS CRIAR PAZ MUNDIAL PERMANENTE

PA N D I T E S  V É D I C O S  M A H A R I S H I



http://vedicpandits.org/pt-pt/

intermediary-donation-page/

Se tiver dificuldade em contribuir 

através da net, pf entre em contato 

com a equipa nacional de Yagya:

Eduardo Espírito Santo

profundacaomaharishi@gmail.com

 +351 914956557

O PROGRAMA YAGYA NACIONAL 
MAHARISHI
O programa da Yagya Nacional é uma poderosa aplicação da 
tecnologia Yagya Maharishi a � m de impedir os problemas e au-
mentar a boa fortuna da nação. As Yagyas Nacionais utilizam os 
sons dos Vedas que são recitados a partir de um nível re� nado da 
consciência. As Yagyas são realizadas durante um determinado 
número de dias, a � m de se alcançar um efeito especial, como 
por exemplo, eliminar a negatividade ou promover harmonia e 
coerência nacional.

O PROGRAMA GLOBAL DE DOADORES 
MENSAIS
O programa de doadores mensais permite que todos participem 
regularmente através de uma quantia confortável do seu rendi-
mento. Muitas pequenas contribuições geram um apoio estável 
e con� ável para o grupo de Pandites. Cada doação proporciona 
também uma contribuição para a Yagya Nacional de Portugal.

‘Sempre que faço um donativo, ofereço um valor mais aprofundado 
do meu ser. Este é o meu país, o meu mundo e o meu universo. 
Sinto que o apoio mensal aos Pandites tem um retorno imediato 
para mim a um nível subjetivo e muito re� nado do meu sentir.’ 
Experiência de um doador

A SUA CONTRIBUIÇÃO

• Vai providenciar fundos para que 9.000 Pandites Vé-
dicos residam permanentemente no Brahmasthan da 
Índia, a � m de manterem a harmonia e paz mundial.

• Irá contribuir para restaurar a função dos Pandites Vé-
dicos como geradores de paz na sociedade e preservar a 
tradição oral da recitação dos Vedas, reconhecida pela 
UNESCO como ‘património cultural único de grande 
valor’ para a humanidade.

• Irá contribuir para a Yagya Nacional oferecer grandes.

Campus principal 
no Brahmasthan da 
Índia, onde mais de 
2,000 Pandites Védi-
cos juntos realizam as 
Yagyas.

PARA DOAR:


