
Uzun vadeli hedefimiz kalıcı dünya barışını  kalabalık bir Maharishi Veda Pandit 
grubunu oluşturarak  ve varlığını sürdürerek yaratmaktır. Bu Panditler ,  Maharishi 
Mahesh Yogi tarafından  tam ve saf bir şekilde tekrar  canlandırılan  Veda teknoloji-
lerinde uzmandırlar. 

Bilimsel araştırmaların kanıtladığı gibi bu Veda teknolojileri – Transandantal 
Meditasyon ve  Yoga uçuşunu da içeren TM Sidhi-Programı  – kalabalık bir grup 
tarafından uygulandığı zaman ortak bilinçte daha büyük bir uyum ve ahenk ya-
ratılmaktadır.  Veda Panditleri  Veda’ları (Yagya) söylediklerinde  bu etki daha da 
artmakta , sonuç olarak daha barışçıl ve olumlu eğilimler topluma yayılmakta ve suç, 
şiddet, terörizm ve savaş önemli bir azalma göstermektedir.

 İlk hedefimiz 9000  Maharishi Veda Panditini desteklemektir , çünkü bu sayı dünya 
nüfüsunun %1 inin kare köküdür.  Bilimsel araştırmalar bu sayının tüm dünya için  
güçlü bir olumlu etki yaratmaya  yeterli olduğunu  saptamıştır.

DAHA FAZLA BİLGİ ve BAĞIŞTA BULUNMAK İÇİN:
www.vedicpandits.org/tr

İletişim adresi:
TRANSANDANTAL MEDİTASYON MERKEZİ 

Tel 212 3475300 • turkiye@tm.org

KÜRESEL BARIŞ GİRİŞİMİ

HEDEFİMİZ

KALICI DÜNYA BARIŞINI SAĞLAYABİLİRİZ

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



https://aro.vedicpandits.org/
tr/donate

Eğer internet bankacılığını 
kullanmıyorsanız ödemeniz için 
size yardımcı olmaktan mutluluk 
duyacağız

TM Merkezi, 
212 3475300  

veya turkiye@tm.org

ULUSAL  YAGYA PROGRAMI
Ulusal Yagya Programı , Maharishi Yagya teknolojisinin  ulus 
ölçeğinde  güçlü bir uygulaması olup  tüm ulusun sorunları-
nı önlemek ve şansını artırmak için yapılır.  Ulusal Yagyalar 
Vedaların önerdiği belirli sesleri bilincin ince düzeylerinde kulla-
nır. Bu Yagyalar belirli etkiyi (örneğin  ulusta olumsuzluğu gider-
mek ve uyum ile ahengi  geliştirmek için) yaratmak için birkaç 
gün boyunca yapılır.

KÜRESEL AYLIK  BAĞIŞ PROGRAMI

Küresel Aylık Bağış programı herkesin düzenli olarak kendi 
imkanlarına  göre bu çalışmaya katılmasına olanak sağlar. Pek 
çok küçük katkı  Pandit grubuna sağlam ve güvenilir bir desteği 
yaratacaktır. Aynı zamanda her bağış kendi ülkeniz için bir 
Ulusal Yagya ‘ya katkıdır.

Bağış yapan bir kişinin deneyimi:“ Bağış yaptığım zaman kendi 
benliğimin en derin düzeyine bir şey sunduğumu hissediyorum. Bu  
ülke benim , bu dünya benim  ve bu evren benimdir. Onlara bu 
desteği verdiğimde  ödülü hemen bana en derin duygu düzeyinde 
ve hatta bunun ötesinde geri dönüyor”

SİZİN DESTEĞİNİZ
• Dünyada barış ve uyumu sürdürecek  9000 Veda 

Panditinin kalıcı olarak Hindistan’ın Merkezinde yer-
leşmesi için gerekli fonu oluşturacaktır.

• Veda Panditlerinin rolü “toplumda barış yaratan” ola-
rak  bilinecek ve Vedaları  söyleme  geleneği  (UNESCO 
tarafından “insanlık için çok önemli eşsiz kültürel mi-
ras” olarak takdir edilmiştir ) korunabilecektir. 

• Kendi ülkenize pek çok yarar getirecek bir Ulusal 
Yagya’ya  katkıda bulunacaktır.

Hindistan’ın coğrafi 
merkezindeki  - Brah-
masthan –ana yerleş-
kede  2000 den fazla  
Veda Panditi birlikte 
uygulama yapmakta-
dır.

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN:


