
Specialyagyor är främst ett medel för att skapa fred och välstånd för vår världsfa-
milj. Dessutom gynnar de mottagaren av yagyan och givaren som sponsrar dem.

Yagyorna påverkar livet på ett djupgående sätt från den grundläggande nivån av 
rent obegränsat medvetande. 

Specialyagyor utförs av Maharishi Veda-panditar som är välutbildade i både 
yoga och yagya, enligt Maharishis personliga ledning. Stöd till specialyagyor ger 
ovärderligt stöd till Maharishi Veda-panditar i Indien. 

Dessa yagyor är tillgängliga på två nivåer från 1000 USD.

Du kan beställa specialyagyor för dig själv, för familjemedlemmar eller vänner.

För mer information och ansökan:
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Maharishi specialyagyor

Ger naturens stöd till individen och världen.

för FÖDELSEDAGAR, VÄLBEFINNANDE, BRÖLLOP 
BRÖLLOPSDAGAR, BARNAFÖDSLAR

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



För mer information och ansökan:
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

eller kontakta din nationella ambassadör 
Maharishi Institut för Kreativ Intelligens  

panditar.yagya@veda.se • 08-300 450

Några upplevelser av specialyagyorna:

Välbefinnandeyagya: “Hela dagen var väldigt vacker och frid-
full med en ljuv, behaglig känsla runt omkring hela mig. At-
mosfären genomsyrades av en mycket djup och mjuk kvalitet 
av välbefinnande.” AW 

Födelsedagsyagya: “Av min födelsedagsyagya blev jag mer 
glad och positiv, och mer kreativ i mitt skrivande. Klarheten i 
mitt sinne var uppfriskande och upplyftande. Jag kände sam-
hörighet med allt omkring mig.” HP 

Födelsedagsyagya: “Min födelsedagsyagya var en fantastisk 
och unik upplevelse. Som en fiol som spelar och skapar fred 
och glädje.” OM 

Bröllopsdagsyagya: “Så snart jag betalade för bröllopsdagsy-
agyan  hände något väldigt speciellt i vår relation. Det gjorde 
vårt äktenskap djupare och vi fick en mer intensiv närhet än 
någonsin förut” GJ 

Bröllopsyagya: “Vår bröllopsyagya var en härlig upplevelse. 
Under ceremonin fanns det en mjukhet och en speciell tystnad. 
Jag kände att mitt hjärta öppnades och flödade över av glädje, 
kärlek och generositet. De positiva effekterna fortsatte även ef-
ter bröllopsdagen.” D.L.P.


