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An Imaginary photo for the performance of a 
world yagya 

  للعالم أجمع صورة تخيلّية ألداء اليغيا

   
Today the performance of the Second 
National Yagya for Lebanon is completed 
successfully, It is with great joy to 
congratulate all of your who participated for 
the good positive effect brought through the 
National Yagya to Lebanon as a whole, and to 
each individual participant.  
 
Thanks to the benefits of the Maharishi 
National Yagya! 

 للبنان الثانية أداء اليغيا الوطنيةتهي اليوم ين
رنا أن نهنئ آل فرد من الذين بنجاح، ويس

ساهموا لكل التأثيرات اإليجابية التي جلبتها 
اليغيا على المستوى الوطني والمستوى الفردي 

  .لكل مشارك
  

  !شكرًا لمنافع يغيا مهاريشي الوطنية
   



 
Anyone of you who observed the events in 
Lebanon, found that all what have happened 
during the performance of the National Yagya 
was smooth and free from any convulsions or 
aggressiveness, as what we have seen in 
such situations before. 

ما آان إن من راقب األحداث منكم لوجد أن آل 
أداء اليغيا الوطنية آان  حدث في لبنان خاللي

آنا مثلما سلسًا ودون أي تشنجات أو تهجمات 
  .نراها في ظروف مماثلة في السابق

  
It was as if all these changes that have 
happened during this period of the Yagya, 
happened for the benefits of all parties. 
Probably we are giving an optimistic picture 
on the general situation, but the history of 
Lebanon in the last 30 years did not have this 
level of satisfaction on the level of all the 
political Lebanese Parties. 

هذه في  وآأن آل هذه التغييرات التي تحدث
. هي تحدث لخير ومصلحة الجميعإنما ، الفترة

ربما نعطي صورة متفائلة عن الوضع العام 
ولكن تاريخ لبنان منذ أآثر من ثالثين سنة لم 

يشهد هذا المستوى والرضا على صعيد جميع 
  . الفئات السياسية اللبنانية

 
Again we congratulate you for your 
contributions in the Yagya. Your contribution 
is the result of your deep experiences and 
your believes of the effectiveness of the 
impact of the Yagyas on the National level, 
and collective consciousness.  

. في اليغيا امرة أخرى نهنئ جميع الذين ساهمو
العميقة  كمالختباراتنتيجة إن مساهمتكم أتت 

على اليغيا مدى فعالية تأثير  كموإلدراآ
  . وعلى الوعي الجماعي وطنيالمستوى ال

  
 

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 March 22 for a period of ten 
days. 
 

والسيدها فلتبارك هذه المجموعة من األساتذة 
ساهموا في هذه  نوالمتأملين في لبنان الذي

ا، وهم أنفسهم يساهموا في اليغيا المقبلة ياليغ
 . ولمدة عشرة أيامآذار  ٢٢التي ستبدأ في 

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 
 ٢٢والمساهمة في اليغيا الثالثة التي ستبدأ في 

  . آذار
  

  آل التهاني للجميع
 جي غورو ديف

  
 

 


