
Vårt långsiktiga mål är att skapa permanent världsfred genom att skapa och stödja en 
stor grupp av Maharishi Veda-panditar. Dessa panditar är experter på de beprövade 
vediska fredstekniker som Maharishi Mahesh Yogi har återupplivat. 

Vetenskaplig forskning har visat att när dessa vediska tekniker – Transcendental 
Meditation och TM-Sidhi-programmet (som inkluderar Yoga� ygning) – utövas av 
en stor grupp, så skapas mer harmoni och samordning i det kollektiva medvetandet. 
Detta förstärks ännu mer när Veda-panditarna under en s k yagya reciterar Veda  vil-
ket leder till en fredlig och positiv utveckling i hela samhället, bl a påtaglig minskning 
av brottslighet, våld, terrorism och krig.

Vårt främsta mål är att stödja en grupp av 9000 Maharishi Veda-panditar. 9000 är 
kvadratroten av 1% av världens befolkning. Vetenskaplig forskning har visat att det 
är tillräckligt för att producera en starkt positiv e� ekt på hela världen.

FÖR MER INFORMATION OCH FÖR ATT DONERA: 
www.vedicpandits.org

DIN KONTAKT:
Maharishi Institut för Kreativ Intelligens 

panditar.yagya@veda.se • 08-300 450

Globala fredsinitiativet

VÅRT MÅL

VI KAN SKAPA PERMANENT VÄRLDSFRED

M A H A R I S H I  V E D A - PA N D I TA R



https://aro.vedicpandits.org/
donate

Om du inte har möjlighet att göra 
betalningar över internet hjälper 
vi dig gärna med betalningen.

Maharishi Institut 
för Kreativ Intelligens 

panditar.yagya@veda.se 
08-300 450

NATIONELLA MAHARISHI-YAGYA 
PROGRAMMET
Det nationella yagya-programmet är en kra� full tillämpning av 
Maharishi Yagya-teknikerna på en nationell nivå för att förebyg-
ga problem och förbättra välfärden i en hel nation. Nationella 
yagyor använder föreskrivna ljud från Veda som reciteras på en 
subtil medvetandenivå. De utförs under � era dagar för att erhål-
la speci� ka e� ekter, exempelvis att eliminera negativitet eller att 
främja samordning och harmoni i en nation.

DET GLOBALA MÅNATLIGA DONATIONS-
PROGRAMMET

Det månatliga donationsprogrammet innebär att du regelbun-
det bidrar med en summa som du själv anser att du har råd med. 
Många små bidrag skapar ett stabilt stöd för panditgrupperna. 
Varje donation bidrar också till en nationell yagya för ditt land.

“När jag donerar får jag en känsla av att göra en tjänst till det 
djupaste värdet av mig själv. Det är mitt land, min värld och 
mitt universum. Stödet jag ger till dem kommer omedelbart 
tillbaka till mig på den � naste känslonivån och bortom den.” 
En bidragsgivares upplevelse

DITT STÖD

• Kommer att försörja 9000 Veda-panditar som perma-
nent kan bosätta sig i centrala Indien för att upprätthål-
la fred och harmoni i världen.

• Kommer att upprätthålla Veda-panditarnas roll som 
fredsskapare i samhället och bibehålla den muntliga 
traditionen med Veda-recitation, vilket har uppmärk-
sammats av UNESCO som ett unikt kulturarv av stor 
betydelse för mänskligheten. 

• Kommer att bidra till en nationell yagya som är värde-
full för ditt land.

Campuset vid Brah-
masthan i Indien där 
mer än 2000 Maha-
rishi Veda-panditar 
utför yagyor tillsam-
mans.

FÖR ATT DONERA:


