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

Yagyas Especiais Maharishi
para ANIVERSÁRIOS, BEM ESTAR, CASAMENTOS,
ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO, NASCIMENTOS
As bênçãos da natureza para o indivíduo e o mundo.
As Yagyas Especiais significam a criação de paz e prosperidade para a família
mundial. Adicionalmente celebram os homenageados da Yagya e os doadores
que a patrocinam.
Cada uma dessas importantes performances aviva aspectos da vida a partir do
nível fundamental da consciência pura e ilimitada.
As Yagyas Especiais são realizadas pelos Pandits Védicos Maharishi que receberam treinamento abrangente, tanto em Yoga como em Yagya, pessoalmente
dirigido por Maharishi. Doações para as Yagyas Especiais oferecem apoio crucial para os Pandits Védicos Maharishi na Índia.
Há dois categorias disponíveis para as Yagyas Especiais, começando a partir de
US$1,000.
As Yagyas Especiais podem ser requisitadas para você, sua família ou amigos.

Para maiores informações e solicitações:
VedicPandits.org • SpecialYagyas@VedicPandits.org

Algumas experiências das Yagyas Especiais:
Yagya para o Bem Estar: “O dia todo foi maravilhoso e pacífico, com um sentimento doce e suave me permeando. Havia
uma profunda qualidade de benevolência flutuando e impregnando a atmosfera.” AW
Yagya de Aniversário: “Com minha Yagya de Aniversário fiquei mais otimista e positivo e a inspiração para escrever tornou-se mais criativa. A clareza mental tornou-se refrescante e
edificante. Senti conexão com tudo ao meu redor.” HP
Yagya de Aniversário: “A experiência com a Yagya de Aniversário foi extraordinária, incomparável. Como a sonoridade de
um violino, criando paz e felicidade contínua.” OM
Yagya de Aniversário de Casamento: “Logo que contribuí
para a Yagya de Aniversário de Casamento algo muito especial
aconteceu em nosso relacionamento. Aprofundou nossa relação
e nos aproximou intensamente, mais do que nunca.” GJ
Yagya de Casamento: “A Yagya de Casamento foi uma experiência maravilhosa. Durante a cerimônia havia um silêncio
suave e especial. Senti uma abertura extraordinária do meu
coração que transbordava de felicidade, amor e generosidade.
Os efeitos positivos continuaram mesmo após o dia do casamento.” D.L.P.

Para maiores informações e solicitações:
VedicPandits.org • SpecialYagyas@VedicPandits.org
Ou contate
Eduardo Espirito Santo
pro.fundacaomaharishi@gmail.com • +351 914 956557

