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After 10 days, the performance of the 
National Yagya for Lebanon is completed 
successfully, we are pleased to summarized 
to you in this report the positive effects that 
took place during the performance of the 
Yagya. 
 
Thanks to the benefits of the Maharishi 
National Yagya! 
 

بعد مرور عشرة أيام انتهى أداء اليغيا الوطنية 
بنجاح، ويسعدنا أن نوجز لكم في هذه  للبنان

التقرير خالصة التأثيرات اإليجابية التي حدثت 
  .خالل أداء اليغيا

  
  !شكرًا لمنافع يغيا مهاريشي الوطنية

   

Despite the general situation in Lebanon, 
which is becoming a normal situation for the 
Lebanese people and the peoples of the 
surrounding areas. However, we have seen, 
during the performance of National Yagya, a 
number of positive signs from several 
areas. Despite the fact that Lebanon is 
passing now the stage of forming a new 
government, and despite the great change 
in the political landscape in Lebanon, but 
this period witnessed a kind of calmness and 
harmony that was not expected in such a 
situation.  
 

بالرغم من الوضع العام في لبنان الذي أصبح من 
األمور العادية نسبة للشعب اللبناني وحتى 

إال أننا شهدنا خالل . شعوب المناطق المجاورة
فترة أداء اليغيا الوطنية عدد من الدالئل اإليجابية 

وبالرغم من أن لبنان يمر اآلن . على عدة أصعدة
من  في مرحلة تشكيل حكومة جديدة، وبالرغم

التغير الكبير في الصورة السياسية في لبنان، إال 
أن هذه الفترة شهدت نوع من الهدوء واالنسجام 

  . لم يكن معهودًا من قبل
  

We have seen the formation of governments 
in the past, and we have seen how the 
hostile discourses filled the newspapers and 
news bulletins, we have seen a lot of insults 
between politicians, but this time, and within 
the last ten days during the performance of 
National Yagya for Lebanon, the atmosphere 
was much quieter in a more significant 
manner. It was not only  the calls from all 
the conflicting parties to form a government 
of national unity, it was not only the calls for 
the application of the Lebanese constitution, 
but we have seen more calls to correct 

لقد شهدنا تشكيل حكومات في السابق، وشهدنا 
آم آانت الخطابات العدائية تملئ الصحف 

ونشرات األخبار وشهدنا الكثير من الشتائم بين 
السياسيين، إال أن هذه المرة وخالل عشرة أيام 

الماضية التي تم فيها أداء اليغيا الوطنية الخاصة 
لم . جو أآثر هدوءًا وبشكل ملحوظبلبنان، آان ال

نشهد فقط الدعوات من آل األطراف المتنازعة 
لتشكيل حكومة وفاق وطني، ولم نشهد فقط 

الدعوات لتطبيق الدستور اللبناني، بل شهدنا 
أآثر من ذلك دعوات لتصحيح األخطاء وإزالة 



errors and remove the corruption, and 
moreover, we have seen apologies from 
politicians towards the people.  

الفساد، ال بل شهدنا االعتذارات من السياسيين 
  . باتجاه الشعب

 
We, who studied the Maharishi Vedic 
Science, we know how it happens, it is the 
positive impact of waves that come as a 
result of the performance of Yagya, and also 
come from people who contributed to make 
this Yagya. These effects are scientifically 
proven in quantum physics that describe the 
impact of particles of the universe to each 
other.  
 

نحن، الذين درسنا علوم مهاريشي الفيدية، نعلم 
آيف يحدث ذلك، إنه تأثير الموجات اإليجابية 

التي تأتي من جراء أداء اليغيا، وتأتي أيضًا من 
. اليغيااألشخاص الذين ساهموا في إجراء هذه 

وهذه التأثيرات هي مثبتة علميًا في علوم فيزياء 
الكم التي تتحدث عن تأثير الموجودات الكونية 

  .على بعضها البعض
 

All those who contributed to the Yagya, did 
so as a result of their experiments, deep 
within themselves, and recognizing the 
effectiveness of the impact of these 
experiences on the gross level, and 
collective consciousness. And they did so for 
their love to their families and their 
surrounding, and they did so for their love to 
their country. Blessed is this group of 
Governors, Sidhas, and meditators of 
Lebanon, who has contributed to this Yagya, 
and they themselves are contributing to the 
next Yagya that will start on February 21 for 
a period of ten days. 
 

إن آل من ساهم في اليغيا فعل ذلك نتيجة 
الختباراته العميقة في داخل ذاته، وإلدراآه مدى 

ية تأثير تلك االختبارات على المستوى فعال
وفعلوا ذلك . السطحي، وعلى الوعي الجماعي

لمحبته بعائلته وآل من حوله، وفعلوا ذلك لمحبته 
فلتبارك هذه المجموعة من األساتذة . بوطنه

والسيدها والمتأملين في لبنان الذي ساهموا في 
هذه اليغا، وهم أنفسهم يساهموا في اليغيا المقبلة 

  . شباط ولمدة عشرة أيام ٢١ي ستبدأ في الت
 

Those who did not contribute yet, they can 
do so and contribute to the third Yagya that 
will begin on March 22. 
 
Congratulation to all  
Jai Guru Dev 
 

أما الذين لم يساهموا بعد، فيمكنهم القيام بذلك 
 ٢٢الثالثة التي ستبدأ في  والمساهمة في  اليغيا

  . آذار
  

  آل التهاني للجميع
 جي غورو ديف

  
 

 


