
Özel Yagyalar dünya ailemize barış ve bolluk getirmek için en önemli araçlardır. 
Buna ek olarak  bu Yagyalar  yapılan kişiyi ve bu amaç için  bağış yapan kişiyi 
yüceltir.

Bu önemli Yagyaların her biri yaşamı en temel düzeyi olan saf, sınırsız bilinçten 
etkilemektedir.

Bu Özel Yagyalar Maharishi’ den kişisel olarak Yoga ve Yagya alanlarında kap-
samlı eğitim almış olan Maharishi Veda Panditleri  tarafından yapılmaktadır.  
Bu özel Yagyalara verilen maddi destek  Hindistan’daki Maharishi Veda Pandit 
gruplarının devamı için hayati önem taşımaktadır.

Bu Yagyalar için 1000$ dan başlayarak 2 düzeyde katkı yapmak mümkün.

Özel Yagyaları kendiniz, aileniz veya dostlarınız için ısmarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve başvuru için:
www.VedicPandits.org/tr  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Maharishi Özel Yagyaları

Doğanın kutsayışını kendinize ve ailenize getirin.

DOĞUM GÜNLERİ, SAĞLIK-MUTLULUK, NİKAH GÜNÜ, EV-
LİLİK  YILDÖNÜMLERİ  ve  ÇOCUK DOĞUMU için

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



Daha fazla bilgi ve başvuru için:
www.VedicPandits.org/tr  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Veya Barış Elçiniz ile bağlantı kurun:   
TM MERKEZİ  •  212 3475300  •  turkiye@tm.org

Özel Yagya ısmarlayanlardan bazı deneyimler:

Sağlık- Mutluluk  Yagyası: “Tüm gün çok güzel ve huzurlu idi. 
Tatlı ve yumuşak bir  duygu içindeydim.  Atmosferde  dolaşan 
ve heryeri kaplayan derin  ve hoş bir iyilik niteliği vardı.” AW

Doğum günü Yagyası: “Doğum günü Yagyamla daha olum-
lu ve mükemmel hissettim, yazı yazmak için daha yaratıcı 
ilhamlar aldım. Zihin berraklığım tazeleyici ve yücelticiydi. 
Çevremdeki herşeyle bağlantılı olduğumu hissettim.” HP 

Doğum günü Yagyası: “Doğum günü Yagyasının deneyimi  
şaşırtıcı ve eşsizdi.  Keman çalarken  hissedilen  huzur ve 
sürekli mutluluk  vardı.” OM

Evlilik Yıldönümü Yagyası: “Evlilik yıldönümü Yagyası için 
ödememi yapar yapmaz ilişkimizde çok  önemli bir  gelişme 
oldu. Evlilik bağımız  her zamankinden daha derin ve  yakın 
oldu.” GJ 

Evlilik Yagyası: “Evlilik Yagyası olağanüsü bir deneyimdi.  Tö-
ren sırasında bir yumuşaklık ve özel bir sessizlik vardı.  Kalbi-
min  hiç olmadığı kadar  açıklık . sevinç, sevgi ve cömertlik  ile 
dolup taştığını hissettim.” D.L.P.


