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Here we are today, in the fifth day of the 
beginning of the performance of national 
Yagya for Lebanon, the same positive 
effects that we had during the first Yagya, 
is also similarly continuing in second in the 
Yagya. 
 
Thank to the benefits of the Maharishi 
National Yagya! 

اليغيا  أداءنحن اآلن في اليوم الخامس لبداية ها 
الخاصة بلبنان، وآما آانت الثانية الوطنية 

هي ها إيجابية خالل فترة اليغيا األولى، التأثيرات 
  .آذلك في فترة اليغيا الثانيةتستمر 

  
  !شكرًا لمنافع يغيا مهاريشي الوطنية

   
   
In spite of all what is happening around us in 
the Middle East and North Africa, all these 
revolutions, which captured the headlines in all 
local and international media, we found 
Lebanon remains outside any effects of what is 
happening in the region, while the other 
countries, and without any exception, are living 
in worries from the demonstrations taking 
place in Tunisia, Egypt, Libya, Algeria, Yemen, 
Bahrain, Iraq, etc… or some other countries 
where their Governments feel the fear of 
revolutions to take place such as Jordan, Saudi 
Arabia, Kuwait, Iran and Syria. Also there is 
great concern in Israel, the government there 
are worried of the fall of the peace treaties with 
some Arab countries, and also there is 
concern in many European countries and the 
United States, they are worried that the 
changes that is happening in the region will 
create imbalance in the political powers. 
 

بالرغم من آل ما يجري من حولنا في دول الشرق 
ات التي األوسط وشمال أفريقيا، وآل هذه الثور

خطفة عناوين جميع وسائل اإلعالم المحلية 
والدولية، إال أن لبنان بقي خارج أي تأثيرات مما 
يجري في المنطقة، أما باقي دول المنطقة ودون 

أي استثناء تعيش في قلق إما من التظاهرات 
الجارية في بالدها مثل تونس ومصر وليبيا 
شعر والجزائر واليمن والبحرين والعراق، وأما ت

حكوماتها وأنظمتها من القلق خوفا من قيام ثورات 
عندهم مثل األردن والسعودية والكويت وإيران 

وسوريا، آما هناك قلق آبير في اسرائل خوفًا من 
سقوط معاهدات السالم مع بعض الدول العربية، 
وأيضًا هناك قلق لدى الكثير من الدول األوروبية 

تحدث التغيرات والواليات المتحدة التي تخشى أن 
في المنطقة خلال في موازين القوى والمعادالت 

  .الدولية
 

Despite the fact that Lebanon was always the 
first country to be affected by such events that 
is happening now, we see Lebanon protected 
from any external influences. On top of that, 
we see distortions coming from here or there, 
either are resolved is a smooth manner, such 

وبالرغم من أن لبنان آان دومًا أول ما يتأثر بمثل 
هذه األحداث التي تحصل اآلن، إال أننا نرى لبنان 

محصنًا من أي تأثيرات خارجية، ال بل نرى أن 
أي شوائب تأتي من هنا أو هناك، فهي إما أن تحل 



as the issue of Lebanese Canadian Bank and 
the issue of Gazoline, or remain within the 
framework of diverse of opinions and within 
acceptable limits, much lower than what were 
taking place in the Lebanese arenas at other 
times. Any observer will notice that very 
clearly, if we meet with people who follow the 
daily news in Lebanon, we will find them 
surprised how even with all what is happening 
around us, Lebanon is in the safety zone now. 
We can find the clear evidence when we read 
the website of the Lebanese National News 
Agency to see a big number of good news 
during the last few days.  

 

 ، مثل موضوع البنك اللبناني الكندييشكل سلس
، أو أن تبقى ضمن حدود ومشكلة البنزين

االختالف في الرأي وضمن حدود مقبولة أقل 
بكثير مما آانت تشهدها الساحات اللبنانية في 

وأي شخص متابع سيالحظ ذلك . أوقات أخرى
ن متابعيأشخاص ب ناالتقيإذا بكل وضوح، و

ف أنه في يستغربون آينجدهم لألخبار في لبنان 
ظل آّل ما يجري من حولنا إال أن لبنان يقع في 

عندما على ذلك  اإلثباتنجد و. منطقة األمان اآلن
موقع الوآالة الوطنية لألنباء التي تتضمن  نقرأ

  .عدد آبير من األخبار الجيدة خالل األيام األخيرة
 

Therefore, it is necessary to congratulate all 
those who contributed to the application of the 
National Yagya, which is performed in 
India. The duration of this Yagya for Lebanon is 
ten days, and is performed by four teams each 
team consisted of eleven expert (Pandits), 
making a total of 44 people chanting for 
several hours each day, the positive sounds 
that mitigate the negative influences on the 
national level and on the level everyone who 
contributed to this Yagya. 

 

Congratulations to all! 

Jai Guru Dev  

 

لذلك ال بد من تهنئة جميع الذين ساهموا في طلب 
إن مدة . هذه اليغيا وأيضًا الذين يؤدونها في الهند

هذه اليغيا التي تجري اآلن من أجل لبنان هي 
عشرة أيام، ويقول بأدائها أربعة فرق آل فرقة 

أي ما ) بانديت(ة من إحدى عشر خبير مؤلف
شخص لعدة ساعات في اليوم  ٤٤مجموعه 

يرددون األصوات اإليجابية التي تخفف من 
التأثيرات السلبية على مستوى الوطن وعلى 

  . مستوى آل فرد ممن ساهم في هذه اليغيا
 

  مع آل التهاني
  جي غورو ديف

 
  
  
 

 


