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• DONDERDAG, 8 december, 19.00–22.00 
uur:  Inauguratie van de Maha rishi Uni-
versiteit van Wereldvrede in Nederland 
door wetenschappers die spreken vanuit 
de VS en Europa

De Maharishi Universiteit van Wereldvrede 
wordt opgericht om kennis van de Totale 
Natuur wet – de Grondwet van het Universum 
– te brengen aan ieder land. 

De Maharishi Universiteit van Wereldvrede 
zal in ieder land de bestudering van de mo-
derne wetenschappen bieden; maar daarnaast 
biedt het zijn studenten de tijdloze Vedische 
Wetenschap van Bewustzijn, die iedere stu-
dent de kennis en ervaring geeft van de Totale 
Natuurwet – het veld van Totale Kennis.

De Maharishi Universiteit van Wereldvrede 
zal Colleges van Wereldvrede hebben in ieder 
land die ‘Totale Kennis’ toepassen in alle ge-
bieden: onderwijs, gezondheid, architectuur, 
landbouw, politiek, economie, communi catie, 
technische wetenschappen, enz., om perfecte 
mensen te vormen die geen vergissingen 
maken in hun privé- en beroepsleven.  

Vedische Recitatie om Goddelijke 
 Intelligentie te wekken

De inauguratie van de Maharishi Univer siteit 
van Wereldvrede begint met de invocatie van 
Goddelijke Intelligentie – de Totale Natuur-

wet – door middel van Vedische recitatie 
door de Vedische Pandits van India. Vedische 
recitatie wekt in het collectieve bewustzijn de 
almachtige kracht op van Goddelijke Intelli-
gentie, die het universum met zijn melkweg-
stelsels in perfecte orde bestuurt.

De UNESCO heeft de traditie van Vedische 
recitatie door Vedische Pandits van India 
 erkend als “Meesterwerk van de Mondelinge 
en Immateriële Traditie van de Mensheid”. 
De klanken van de Vedische recitatie zijn de 
universele hymne van de Totale Natuurwet 
zelf, die de zuiverende werking van alle volks-
liederen van onze dierbare wereld uitstraalt.

• VRIJDAG, 9 december, 19.00 – 22.00 uur:  
Inauguratie van de Maharishi Vedische 
Universiteit om op Bewustzijn Geba seerd 
Onderwijs in te stellen in Nederland, 
apart voor mannen en vrouwen

Het huidige onderwijssysteem biedt slechts ge-
fragmenteerde kennis en verlevendigt daarom 
slechts specifi eke gebieden van de hersenen, 
maar nooit de hersenen als geheel.

De Vedische benadering van onderwijs – 
onderwijs op basis van bewustzijn – wekt to-
tale hersenwerking op in de student en ontwik-
kelt hogere bewustzijnstoestanden zodat de 
student alles kan bereiken in het leven.
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Als studenten hun volledige hersenpotentieel 
gebruiken, verkrijgen zij de vrucht van alle 
kennis – een leven zonder fouten en proble-
men, ondersteund door de Natuurwet – leven 
in golven van gelukzaligheid en vervulling.  
Maharishi Vedische Universiteiten, Colleges 
en Scholen verheffen iedereen om te genieten 
van hun onbeperkte creatieve vermogen, 
scheppen een probleemloze samenleving, en 
brengen goede wil, vrede, overvloed en geluk 
in de familie van landen.

Veel wetenschappelijk onderzoek bevestigt 
de groei van totale hersenwerking door 

Bewustzijn-gebaseerd Onderwijs en de bijbe-
horende onderwijstechniek, het Transcendente 
Meditatieprogramma. Deze bevindingen zijn 
onder meer: mobiliseren van de latente re-
serves van de hersenen, toegenomen coheren-
tie (ordelijkheid) en universele fasesynchro-
nisatie van de hersenwerking, toegenomen 
bloedtoevoer naar de hersenen, toegenomen 
effi ciency van informatie-overdracht en groter 
aanpassingsvermogen van de hersenwerking.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 
hoge niveaus van EEG-coherentie signifi -
cant gecorreleerd zijn met meer creativi-
teit, effi ciënter leren van nieuwe concepten, 
principiëler ethisch denken, hogere verbale 
intelligentie (IQ), minder neurose, betere 
schoolprestaties en effi ciëntere werking van 
de zenuwvezels.

• ZATERDAG 10 december, 15.00 – 18.00  
uur: Inauguratie van de Maharishi Vedi-
sche Medische Universiteit om  Vedische 
Medische Colleges op te richten in heel 
Nederland  

Maharishi Vedische Medische Colleges zul-
len door heel Nederland worden opgericht 
om praktische programma’s te onderwijzen 
voor de preventie en genezing van ziektes op 
het niveau van het gezin, stad, land en zelfs 
internationaal.  Er zullen ook Vedische zie-
kenhuizen gebouwd gaan worden om deze 
specifi eke programma’s voor het behandelen 
en voorkomen van ziektes toe te passen.

In de Verenigde Staten, die jaarlijks $ 1,5 
biljoen uitgeeft aan gezondheidszorg, zijn 
100 miljoen mensen chronisch ziek.  En daar 
komt nog bij dat de medische zorg in de VS 
zelf de vierde hoofdoorzaak is van sterfte, met 
meer dan 200.000 sterfgevallen per jaar door 
medische fouten en gevaarlijke bijwerkingen 
van de huidige geneeskunde.

Dit komt doordat de huidige geneeskunde 
zich op een geïsoleerde manier richt op de 
onderdelen van het lichaam.  In dit systeem 
wordt niet naar hele mens gekeken en daar-
door wordt het welbevinden van de hele 
mens niet gediend.

Daarentegen behandelt de Maharishi Vedi-
sche Benadering van Gezondheidszorg de 
gezondheid op een holistische manier vanaf 
het niveau van intelligentie dat het gehele 
 lichaam aanstuurt – de eigen innerlijke intelli-
gentie van het lichaam.  De diverse syste men 
van de Vedische Benadering van Gezond-
heidszorg verlevendigen deze verrijkende, 
voedende intelligentie in het hele lichaam, 
waardoor de behandelde gezondheidsklacht 
verlicht wordt terwijl ze de lichaamswerking 
als geheel verbeteren en op deze manier de 
basis leggenvoor preventie van ziekten.

Integration ofIntegration ofIntegration ofIntegration ofIntegration ofIntegration of
Brain FunctioningBrain FunctioningBrain FunctioningBrain FunctioningBrain FunctioningBrain Functioning
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Referentie: International Journal of Neuroscience
13: 211-217, 1981; 15: 151-157, 1981.
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Professor dr. Tony Nader, arts, heeft ont-
dekt dat de totale intelligentie van de 

Natuur die miljarden sterrenstelsels van het 
altijd-uitdijende heelal bestuurt, eveneens 
volledig tot uitdrukking komt in ons DNA, in 
elk van de biljoenen cellen van het lichaam 
en in de menselijke fysiologie als geheel.

Dr. Nader ontving in 
1998 zijn gewicht 

in goud voor deze his-
torische wetenschappe-
lijke ontdekking en is nu 
onderscheiden als  Zijne 
 Majesteit  Maha raja 
 Nader Raam, Eerste 

Bestuurder van het Universele Land van 
Wereldvrede.

Zijn wetenschappelijke gevolgtrekking is 
dat het menselijk lichaam de volledige uit-
drukking is van de kosmische intelligentie, 
waarvan het oneindig organiserend vermo-
gen de ordelijke evolutie van het universum 
instandhoudt.

Dit betekent dat de mens werkelijk kosmisch 
is, bestuurd door de evolutionaire kracht van 
de Grondwet van het Universum, de Veda. 
Iedereen die in onze wereld is geboren, heeft 
een kosmisch lichaam en is een kosmische 
persoon met een kosmisch creatief vermo-
gen. Deze ontdekking opent alle mogelijk-
heden voor het menselijk leven.

De Maharishi Vedische Benadering van Ge-
zondheid is een uitgebreid, wetenschappelijk 
geverifi eerd systeem van natuurlijke gezond-
heidszorg dat de innerlijke intelligentie van 
het lichaam rechtstreeks opwekt en zo even-
wicht schept, zowel in het bewustzijn als in 
het lichamelijk functioneren van individu-
ele mensen en ook een collectief bewustzijn 
schept dat in hoge mate coherent is als basis 
voor een gezond, vreedzaam mens in een ge-
zonde, vreedzame samenleving.

• ZONDAG, 11 december, 19.00 – 22.00 
uur: Inauguratie van praktische progam-
ma’s voor het ontwikkelen van  hogere 
bewustzijnstoestanden

His Holiness Maharishi Mahesh Yogi heeft 
zeven verschillende toestanden van menselijk 
bewustzijn onderscheiden en aan de wereld de 
praktische programma’s aangeboden om ho-
gere bewustzijnstoestanden te ontwikkelen. 
De zeven bewustzijnstoestanden zijn:

1.  Waken
2. Dromen
3. Slapen
4. Transcendent bewustzijn
5. Kosmisch bewustzijn
6. Godsbewustzijn
7. Eenheidsbewustzijn

Naast de drie relatieve, veranderende bewust-
zijnstoestanden – waken, slapen en dromen – 
waar iedereen bekend mee is, heeft Maha rishi 
onthuld dat er vier hogere bewustzijnstoestan-
den zijn die op systematische wijze door ieder-
een ontwikkeld kunnen worden:

Transcendent Bewustzijn
Transcendent bewustzijn, de vierde bewust-
zijnstoestand, is de toestand van zuiver be-
wustzijn, zelf-referent bewustzijn, die erva-
ren wordt tijdens de Transcendente Meditatie 
techniek, als de geest zelfs het fi jnste aspect 
van het denken transcendeert en volledig stil 
wordt en tot rust komt, terwijl men toch volle-
dig wakker is van binnen. 

Kosmisch bewustzijn
In kosmisch bewustzijn, de vijfde bewust-
zijnstoestand, gaat de diepe stilte van Tran-
scendent Bewustzijn nooit verloren, of men nu 
waakt, slaapt of droomt. 

Godsbewustzijn
In Godsbewustzijn, de zesde bewustzijns-
toestand, wordt de overvloeiende, onbeperkte, 
onbegrensde, kosmische universele liefde ge-
contreerd in devotie aan God en het hele leven 
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is niets dan volheid van liefde, gelukzaligheid 
en voldoening – eeuwig en absoluut

Eenheidsbewustzijn
Het hoogtepunt van de menselijke ontwikke-
ling is de zevende bewustzijnstoestand, Een-
heidsbewustzijn.

In Eenheidsbewustzijn wordt elk deeltje van de 
schepping, zelfs het verst verwijderde punt in 
het universum, ervaren als een golf in de onbe-
grensde oceaan van Transcendent Bewustzijn, 
wat mijn eigen Zelf is. En de opperste kennis 
daagt – ik ben die heelheid, die totaliteit die 
in haar reikwijdte omvat zowel de oneindige 
activiteit van het universum als de oneindige 
stilte van zijn bron in bewustzijn. Hier is de 
ervaring van Aham Brahmasmi – ik ben de to-
taliteit, ik ben Brahm.

Een persoon in Eenheidsbewustzijn verwerft 
totaal meesterschap over de Natuurwet en 
leidt een leven van alle mogelijkheden. Dit is 
perfectie van leven.

Als vele van zulke verlichte personen op aarde 
leven, geniet de wereld de hoogste voorspoed 
en begint er een hemelse tijd. 

Meer dan 600 onderzoeken uitgevoerd 
aan meer dan 250 universiteiten en re-

searchinstituten in 32 landen gedaan zijn, be-
vestigen de voordelen van de ontwikkeling 
van bewustzijn door Transcendente Meditatie 
op elk gebied van het leven – geest, lichaam, 
gedrag en samenleving.

Deze onderzoeken zijn uit wetenschappelijke 
tijdschriften herdrukt in 7 delen van Weten-
schappelijk Onderzoek naar Maharishi’s 
Transcendente Meditatie en het TM-Sidhi Pro-
gramma: verzamelde werken.

De onderzoeksresultaten die de ontwik-
keling van het geestelijk vermogen aan-
tonen omvatten toegenomen intelligentie, 
toegenomen creativiteit, verbeterd geheu-
gen, toegenomen helderheid van waarne-
ming  en verbeterde studieresultaten van 
studenten. 
Fysiologisch onderzoek bevestigt betere ge-
zondheid en gezondheidsbevorderend gedrag 
met als bevindingen minder ziekenhuisop-
names, minder ziektekosten, verlaging van de 
hoge bloeddruk, minder sigaretten- en alcohol-
consumptie en een langere levensduur.

De voordelen voor de maatschappij als geheel 
omvatten verbeterde kwaliteit van relaties op 
het werk en thuis, verbeterde werkprestaties, 
toegenomen leiderskwaliteiten op het werk en 
verbeterd gedrag van scholieren.

Op het niveau van de samenleving als geheel  
hebben onderzoeken herhaaldelijk beves-
tigd dat de gezamenlijke beoefening van het 
gevorderde TM-Sidhiprogramma, waaronder 
Yogisch vliegen, een invloed van coherentie 
en harmonie teweegbrengt in het collectieve 
bewustzijn van de hele samenleving, zoals 
blijkt uit metingen van afgenomen misdaad 
en geweld in de samenleving, verbeterde na-
tionale economische tendenzen en verbeterde 
kwaliteit van het leven op het niveau van stad,  
provincie en land.

• MAANDAG 12 december, van 14.00–17.00 
uur: Inauguratie van een wereldwijd pro-
gramma om de armoede uit te bannen 
– het aankondigen van de uitgifte van een 
nieuwe wereldwijde ontwikkelingsmunt, 
de Raam,  om onuitputtelijke rijkdom en 
zelfstandigheid te scheppen; het oprich-
ten van Maharishi Colleges van Vedische 
Economie en Maharishi Colleges van Vedi-
sche Landbouw in ieder land

Op basis van onze kennis van de wereldeco-
nomie hebben wij een nieuwe benadering ont-
worpen voor het uitbannen van armoede door 
een ontwikkelingsmunt voor de hele wereld, 
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de Raam. De Raam valuta zal de middelen 
verschaffen om vele productieve projecten op 
te starten die anders niet zouden starten door 
gebrek aan geld in de nationale schatkist.
Door haar gezag kan een regering elke wet 
aannemen. Dit betekent dat de regering 
kan beslissen de Raam als een aanvullende 
munteenheid van de nationale munteenheid 
uit te brengen, en het te gebruiken voor de 
opstartkosten van de ontwikkeling van onge-
cultiveerde stukken land met agrarische mo-
gelijkheden, om zo winstgevende export van 
biologische voedingsmiddelen te verkrijgen 
zonder dat enige investering uit de nationale 
schatkist vereist is.
De Raam zal alleen circuleren totdat het pro-
ject door export inkomen in buitenlandse 
valuta gaat verdienen; en dan worden terug-
getrokken. Zo zal het geen infl atie veroorza-
ken in het land.

Het uitbannen van armoede zonder de 
nationale schatkist uit te putten

Dit hele concept van het uitbannen van ar-
moede zonder enige nationale valuta te gebrui-
ken heeft een grote intellectuele aantrekkings-
kracht; het zal praktisch aangetoond worden in 
de eerste drie jaar van het project. 

Aanwezig zijn het vruchtbare land, de mensen 
met hun intelligentie en creativiteit, het voor-
nemen van de regering om armoede uit te ban-
nen, en de expertise bestaat bij ons om het 
voornemen van de regering te vervullen zonder 
gebruik te maken van de fi nanciële hulpbron-
nen van de regering en zonder de schatkist van 
de regering bloot te stellen aan de druk en ver-
plichting van buitenlandse leningen.

Principes waarop het programma om 
 armoede uit te bannen is gebaseerd

1. Begin het programma door eerst de ar moede 
uit te bannen: Geef vanaf het allereerste begin 
van het programma de mensen goede behui-
zing en verdubbel op zijn minst hun huidige 
inkomen.
2. Verminder het aantal arbeidsuren van de ar-
men, zodat ze meer tijd hebben voor spirituele 
of religieuze activiteiten overeenkomstig hun 
culturele erfgoed.
3. Richt Maharishi Colleges van Vedische 
Economie en Maharishi Colleges van Vedi-
sche Landbouw op om de armen te leren hun 
productiviteit te vergroten, zodat ze meer ver-
dienen terwijl ze minder uren per dag werken; 
en wijs hen de weg om exportproducten te 
produceren voor maximale winst.

Schets van het beleid gepresenteerd door de Minister van Financiën en 
Planning van het Universele Land van Wereldvrede 

PROGRAMMA OM ARMOEDE UIT TE BANNEN

De voorspoedige viering van een nieuwe toekomst voor de hele mensheid is ontstaan uit de 
kennis van de Totale Natuurwet die nu voor ons beschikbaar is – en het geeft een nieuwe 
benadering om armoede uit te bannen en permanente vrede te vestigen in de wereld.

Wij lanceren een wereldwijd programma van 10 biljoen dollar om armoede te verdrijven, 
dat onuitputtelijke rijkdom zal brengen en zelfvoorziening in de economie van ieder land.

Er kan geen vrede zijn in een wereld waar bijna anderhalf miljard mensen van de zeseneen-
half miljard op de wereld een inkomen hebben van minder dan een dollar per dag.

Er is ongeveer twee miljard hectare ongebruikt land dat geschikt is voor landbouw alleen 
al in 70 arme landen van de wereld. Als dit ongebruikte land zorgvuldig wordt ontwikkeld, 
wat praktisch uitvoerbaar is door ons programma, is het mogelijk om het armste kwart van 
de wereldbevolking uit hun bittere armoede te halen.
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De opstartkosten per hectare (voor $ 5.000 per hectare, inclusief kapkosten, irrigatie, enz.) 
zullen oplopen tot een uitermate goddelijk getal van biljoenen – $ 10 biljoen dollar. Terwille 
van eenvoud van management hebben we het totale project van de ontwikkeling van biolo-
gische landbouw van 2 miljard hectare in 68 landen opgedeeld in 2000 eenheden van een 
miljoen ha over de hele wereld.

We nodigen investeerders uit om hun keus te maken uit een aantal eenheden. Financiële 
instellingen en vermogende leiders van alle landen worden uitgenodigd om deel te  nemen 
 volgens hun keuze. Onze zorg zal zijn om toe te zien dat hun investeringen absoluut  risiscovrij 
zijn door verzekering en herverzekering.

Wij houden het beleid dat wordt uitgestippeld door de investeerder in ere. Zij hebben 
 zeggenschap over de rentevoet en alle aspecten van hun deelname, omdat het project beslist 
een winstgevend project gaat worden. Allen zullen hun deel hebben.

De toekomst is aan het programma voor armoede-verdrijving door risicovrije 
 winstgevende rente-inkomsten.

Wij staan open voor elke valuta, waaronder onze eigen nieuwe ‘universele ontwikkelings-
munt, de Raam.’

Wij zijn vastbesloten de armoede te verdrijven en we zijn bereid iedere mogelijke benade-
ring te volgen. Buitenlandse valuta zijn vanzelfsprekend betrokken bij de import- en export-
facetten van het project in elk land, dus elke onderneming zal een multivalutaproject zijn.

Op deze wijze zien we dat ons programma om armoede uit te bannen toebehoort aan ieder-
een en het zal een middel zijn om onze wereldfamilie te verenigen ondanks verschillen in 
valuta en vele, vele verschillen in onze wereldfamilie.

UNIVERSELE RECONSTRUCTIE VAN DE WERELD VOOR PERMANENTE VREDE,
VOORSPOED, RIJKDOM EN GELUKZALIGHEID,

IN HET LEVEN VAN DE INDIVIDUELE MENS EN IN ELK LAND 

Het leven van een persoon is gebaseerd op zijn bewustzijnstoestand. Er zijn zeven bewust-
zijnstoestanden. Het onderwijs in de huidige wereld zorgt alleen voor de waakbewustzijns-
toestand. Daarom moeten wij zorgdragen voor de ontwikkeling van de hogere bewustzijns-
toestanden die wij de laatste vijftig jaar hebben gepropageerd – zonder de fi nanciën apart te 
hoeven regelen.

Vijf miljard mensen van de wereld zullen zelfstandig in staat zijn de kosten te dragen van 
de extra kennis van de Veda om hogere bewustzijnstoestanden te ontwikkelen, de ontwik-
keling van het volledige kosmische potentieel van het leven. Hiervoor is het nodig overal 
universiteiten, colleges en scholen te bouwen; preventie-gerichte gezondheidsspa’s en zie-
kenhuizen, gelukbevorderende kantoorgebouwen, winkels en hotels, evenals een miljard 
fortuinbrengende huizen gesteund door de Vedische architectuur die gebaseerd is op de 
totale Natuurwet. Dit deel van het programma komt uit op een bedrag van 30 biljoen dollar, 
maar ook al zal de organisatie via ons verlopen, het zal toch een automisch gebeuren zijn 
– omdat de kern van deze ontwikkeling het gezin en de individuele mens is. Dit niveau van 
personen en gezinnen zullen niet uit de armere klasse zijn die fi nanciële steun van buitenaf  
nodig hebben.



9

VIERING VAN DE DAGERAAD VAN EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE HELE MENSHEID

• DINSDAG 13 december, 19.00 – 22.00 
uur Inauguratie van het Reconstruc-
tieprogramma van de Wereld – het bou-
wen van fortuin-scheppende huizen vol-
gens de tijdloze Vedische architectuur

Voor het scheppen van wereldvrede en het 
uitbannen van armoede en tegenspoed in de 
wereld is het dringend gewenst dat overal pro-
blemen-scheppen de huizen worden vervan-
gen door fortuin-scheppende huizen gebouwd 
volgens de tijdloze Vedische architectuur.

Mensen lijden op veel manieren door de 
verkeerde oriëntatie van hun huizen en 
werkplaatsen. Heel wat lijden in het leven 
zal worden uitgebannen door te wonen in 
‘fortuin-scheppende’ gebouwen,  gebouwd 
volgens de Vedische architectuur.

Het is niet algemeen bekend dat de oriëntatie 
(noord, zuid, oost en west) van woningen en 
kantoorgebouwen het succes en de vooruit-
gang in het beroepsleven diepgaand beïn vloedt 
en bijdraagt aan de gezondheid, het geluk en 
de voorspoed van mensen.

Juist georiënteerde gebouwen, gebouwd vol-
gens een Maharishi Sthapatya Veda-ontwerp 
(Vedische architectuur in harmonie met de 
Natuurwet) bevorderen gezondheid, geluk en 
een goede toekomst van hen die erin wonen, 
werken of studeren. Maharishi Sthapatyaveda 
is dat perfecte bouwsysteem dat tegelijkertijd 
omgaat met individualiteit en haar kosmisch 
potentieel – het is een kwestie van diepe ken-
nis van de Totale Natuurwet die oneindigheid 
en het punt altijd op dezelfde manier aanpakt.

Het is essentieel dat alle gebouwen in de wereld 
– huizen, kantoren, scholen en regeringsge-
bouwen – worden herbouwd volgens deze 
ideale bouwprincipes. Tenzij dit gedaan wordt 
zal onze wereldfamilie onnodig blijven lijden 
en zal wereldvrede altijd onzeker blijven.

• WOENSDAG 14 december 2005, 19.00 – 
22.00 uur: Inauguratie van het Instituut 
van Vedische Astrologie – Jyotish – om 
onheil te voospellen en te voorkomen. En 
van Maharishi Colleges van Onoverwin-
nelijke Defensie voor zege zonder strijd

De Vedische Wetenschap Astrologie – 
 Jyotish – verschaft precieze mathematische 
me thoden voor het voorspellen van toekom-
stige trends in het leven van ieder mens, or-
ganisatie of land, gebaseerd op analyse van de 
‘kundali’ of geboortekaart. Deze kennis van 
komende tijden van voor- of tegenspoed is van 
onschatbare waarde voor het leven, omdat het 
hierdoor mogelijk wordt om kansen optimaal 
te benutten en rampen af te wenden.
Dit wordt bereikt door de Vedische Weten-
schappen Yagya en Graha-Shanti, unieke 
Vedische technologieën die worden uitge voerd 
door speciaal opgeleide Vedische Pandits in 
India die de Vedische klanken – de impulsen 
van de Totale Natuurwet – gebruiken om ne-
gativiteit te neutraliseren voor deze zich mani-
festeert, en om maximale steun te verschaffen 
voor de vervulling van iedere aspiratie in het 
privé- en beroepsleven.
Maharishi Colleges van Onoverwinnelijke 
Defensie zullen groepen experts opleiden in 
de Vedische Bewustzijnstechnieken die zo’n 
geïntegreerd niveau van landsbewustzijn zul-
len scheppen dat het land onoverwinlijkheid 
zal genieten, d.w.z. geen negativiteit zal ooit 
opkomen van binnen of buiten het land.
Dit kan worden bereikt door de uitvoering 
door de Vedische pandits in India van Vedische 
 Yagya’s voor wereldvrede en Graha-Shanti 
voor de preventie van nationale rampen; en 
ook door de collectieve beoefening van ex-
perts in Transcendente Meditatie en Yogisch 
Vliegen, die ontembare golven van coherentie 
in het nationale bewustzijn scheppen waarmee 
zij voorkomen dat er een vijand van het land 
ontstaat en waarmee zij opgehoopte stress en 
spanning neutraliseren die problemen en twist 
kunnen veroorzaken in het nationale en inter-
nationale leven.
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Zoals gedocumenteerd door vele weten-
schappelijke onderzoeken wordt door 

groepen experts die Transcendente Meditatie 
en het TM-Sidhiprogramma met Yogisch Vlie-
gen beoefenen, het Maharishi-Effect teweegge-
bracht – de invloed van coherentie, harmonie 
en vrede in de maatschappij. Als deze groepen 
groot genoeg zijn, wordt de invloed van vrede 
geschapen niet alleen in het land, maar strekt 
deze zich uit voorbij de landsgrenzen.

Bijvoorbeeld tijdens de perioden van drie 
assemblees van experts in het TM-Sidhi-
programma ter grootte van de vierkantswor-
tel van één procent van de wereldbevolking, 
was er wereldwijd een signifi cante vermin-
dering in internationale confl icten.

• DONDERDAG 15 december 2005, 15.00 
–18.00 uur: Inauguratie van de Vredes-
regering Nederland en inauguratie van 
het nieuwe Parlement voor Permanente 
Wereldvrede

Nu de bestaande Verenigde Naties worstelen 
om zichzelf te herstructureren, is het voor 
de wereld overduidelijk dat de VN volslagen 
heeft gefaald in zijn missie om wereldvrede te 
scheppen en te handhaven.

Het intrinsieke probleem van de bestaande VN 
is dat het een forum is van meningen en ideeën 
die vol menselijke zwakheden  en mislukkin-

gen zijn, en zodoende blijft de VN falen in zijn 
algehele missie om veiligheid en vrede te ver-
schaffen in de wereld.

Het Universele Parlement van Permanente 
Wereldvrede daarentegen biedt aan ieder land 
de volledige kennis van de Natuurwet, zodat 
verantwoordelijke leiders hun toevlucht kun-
nen nemen tot hogere intelligentie  – Totale 
Natuurwet – de Grondwet van het Universum, 
die het heelal probleemloos en vreedzaam 
bestuurt – om een preventie-georiënteerd en 
probleemvrij bestuur te scheppen.

Vanuit wetenschappelijk perspectief is de 
Grondwet van het Universum de totaliteit van 
de Natuurwet, vanuit religieus perspectief is 
het de Wil van God. Op welke manier dit ook 
wordt uitgedrukt en welke naam er in een taal 
ook aan wordt gegeven, dit is de Godde lijke 
Intelligentie die alles regelt – van de cellen in 
ons lichaam tot de hele aarde en het zonnestel-
sel, tot de talloze sterren en melkwegstelsels. 
Dit is niet een door mensen gemaakte wet, het 
is een door God gemaakte wet.

Als de nationale regering niet reageert op dit 
vriendelijke aanbod van complete kennis, zal 
de Universele Vredesregering – die nu wordt 
gevestigd in elk land – het in stilte voor hen 
doen en de steun verlevendigen van de Grond-
wet van het Universum, de almachtige kracht 
van de intelligentie van de Natuur om vervul-
ling te brengen aan de nationale regering.

Overal worden nationale regeringen best uurd 
door grondwetten  die door mensen zijn ge-
maakt en vanzelfsprekend de invloed van 
menselijke zwakheden en mislukkingen ver-
tonen. Dit was de voornaamste reden waar-
om regeringen die door mensen-grondwetten 
worden bestuurd, niet voldoen en landen zich 
verplicht voelen om zo vaak van regering te 
wisselen.

Nu met de steun van het eeuwige licht van de 
Kosmische Grondwet, zullen alle regeringen 
waarlijke souvereiniteit en onaantastbaarheid 
genieten.
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Referentie: Journal of Offender Rehabilitation 36: 
283 – 302, 2003
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Belang van de zuiverheid van
moedertaal en moederland

Het Universele Parlement van Permanente 
Wereldvrede is in de wereld ook het belang 
aan het verlevendigen van zuiverheid in elk 
gebied van leven en taal, vooral met betrek-
king tot alle 7000 traditionele, oude moeder-
talen en moederlanden van de wereld.

In elk moederland is het van vitaal belang om 

de kinderen op school les te geven in hun moe-
dertaal en hun de bron van hun moedertaal te 
laten zien in de universele taal van de Natuur 
– de taal van de Grondwet van het Universum, 
de Veda. Dit zal zuiverheid bewaren in het 
 leven en het leven bewaren in het Licht van 
God, wat resulteert in het volle opbloeien van 
alle traditionele culturen en de eenwording 
van de wereld als een prachtig mozaiek van 
alle verschillen – Eenheid in verscheidenheid.

De Wereldfederatie van Traditionele Konin-
gen is door Maharishi opgericht om de eer-
biedwaardige traditie te vervullen van ouder-
lijk gezag door de Natuurwet, belichaamd in 
het leven van traditionele bestuurders van de 
wereld, die in iedere cultuur en moederland tot 
uiting komt in de plaatselijke moedertaal.

Leden van de Wereldfederatie van Tradi tionele 
Koningen bestaan in meer dan 30 landen 
waaronder Australië, Bolivië, Botswana, Ka-
meroen, Canada, Chili, Costa Rica, Ecuador, 
Ghana, Guatemala, Honduras, India, Indone-
sië, Kenya, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Nige-
ria, Panama, Paraguay, Peru, de Filippijnen, 
Rusland, Sierra Leone, Zuid-Afrika, Zuid-
 Korea, Tanzania. Trinidad, VS, Venezuela, 
Zimbabwe en Zambia met dagelijks stijgende 
aantallen.

Traditionele Bestuurders eren als
de Hoeders van Vrede

We eren traditionele bestuurders van elke cul-
tuur als koninklijke vorsten. Zij zijn de hoe-
ders van het licht van vrede voor hun dierbare 
mensen en glorieuze heldere sterren in de 
wereldfamilie.

Iedere cultuur erkent dat het de Natuurwet is 
– de Wil van God – die de evolutie van het 
leven in vrede en vooruitgang bevordert. 

 Culturele tradities over de hele wereld hebben 
hun bestuurders aanbeden als de uitdrukking 
van de goddelijke intelligentie van de Natuur. 

Het liefhebbende ouderlijke bewind van tradi-
tionele koningen weerspiegelt de fundamen-
tele eenheid van de Natuur die voor alle tijden 
de oneindige verscheidenheid van het leven 
hooghoudt in harmonie. De continuïteit van 
de Natuur wordt ook prachtig uitgedrukt in de 
traditie van erfelijk bestuur waardoor stabili-
teit in de maatschappij wordt bevorderd in te-
genstelling tot de worsteling en spanning die 
wordt geschapen door de voortdurend veran-
derende  regeringen van tegenwoordig.

Het is echter duidelijk dat de kostbare tradi-
ties, culturen en moedertalen die eens een hoge 
waarden van de Natuurwet uitdrukten, zijn on-
dermijnd door buitenlandse invloeden die het 
leven hebben verdraaid en de vooruitgang, het 
geluk en de ontwricht van de wereld hebben 
beperkt.

Nu herstelt Maharishi de complete kennis van 
de Natuurwet voor de leiders van iedere cul-
tuur zodat voor altijd vrede wordt genoten.

Echter zolang er armoede en economische 
onevenwichtigheid bestaat in onze wereld-
familie, zal blijvende vrede moeilijk bereik-
baar zijn en kunnen traditionele bestuurders 
moeilijk voldoen aan de behoeften van hun 
geliefde volk.

Wereldfederatie van Traditionele  Koningen
schept vrede en voorspoed in de wereldfamilie
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Maharishi’s Wereldprogramma voor de 
Uitbanning van Armoede
voor Permanente Vrede

Daarom helpt de Wereldfederatie van Tradi-
tionele Koningen traditionele bestuurders 
overal om grotere welvaart te scheppen zodat 
ze hun mensen een hogere levensstandaard 
kunnen verschaffen. Maharishi’s Wereldpro-
gramma voor de Uitbanning van Armoede is 
ontworpen om traditionele koningen te helpen 
hun ongebruikte land met agrarisch potentieel 
te cultiveren om biologische producten te ver-
bouwen voor de export. De wereldwijde vraag 
naar gezond voedsel groeit snel en biologische 
producten maken een hoge prijs op de markt 
in rijke landen.
Als traditionele bestuurders land aanwijzen 
voor landbouw, werken de Wereldfederatie 
van Traditionele Koningen en haar wereld-
wijde dochterondernemingen om ontwik-
kelingsfi nanciering te verschaffen om de 
 vereiste opstartkosten te dekken.

Toename van welvaart vanaf het
begin van het programma

Een onmiddellijke doelstelling van het pro-
gramma is om het lokale inkomen substan-
tieel te vermeerderen door  het scheppen van 
grotere werkgelegenheid tegen een royaal 
loon in landelijke gebieden waar de kans op 
werk vaak ontbreekt. Met grotere welvaart 
 hoeven moeders niet buitenshuis te werken 
maar kunnen de komende generatie behoor-
lijk op voeden. Jonge mensen krijgen de kans 
om hun vormende jaren te benutten voor de 
ontplooiing van hun volle creativiteit en intel-
ligentie  op school.
De bouwkosten van nieuwe huisvesting, scho-
len, klinieken en gemeenschapsvoorzieningen 
voor boeren en hun gezinnen maken integraal 
deel uit van het project.
Traditionele bestuurders hebben miljoenen 
hectare in hun beheer aangewezen en be-
ginnen de praktische stappen om landbouw 
op grote schaal in te voeren in het volgende 
groeiseizoen.
Er zijn masterplannen gemaakt voor tal van 
deze projecten met een ordelijk wegensysteem 

dat de boerendorpen met elkaar verbindt, elk 
met ongeveer 100 huizen en verantwoorde-
lijk voor het bewerken van 2500 hectare land. 
Ook wordt een regionale hoofdstad gebouwd 
met een universiteit en een centraal zieken-
huis, zodat niemand zich gedwongen voelt 
zijn moederland te verlaten vanwege gebrek 
aan werkgelegenheid of zorg. Daarbij wordt 
gebruikt gemaakt van ontwerp- en planning-
principes in overeenstemming met de Natuur-
wet om vrede en een goede toekomst in de ge-
meenschap te bevorderen.
Tevens wordt moderne landbouwapparatuur, 
management expertise en marketing van de bi-
ologische gewassen verzorgd door experts van 
de Maharishi Universiteit van Wreeldvrede.
Een deel van elk project wordt bestemd voor 
internationale programma’s zodat naarmate de 
economie van een gebied in rijkdom groeit, 
andere niet achterblijven.

Een uitnodiging aan fi nanciers om deel te 
nemen in het Wereldprogramma voor de 

Uitbanning van Armoede
Nu is iedere traditionele koning in staat zijn 
toevlucht te nemen tot de Natuurwet van het 
land van zijn mensen en het stof van de grond 
om te zetten in kostbaar geld, zodat hij een-
voudig een beter leven kan brengen aan zijn 
koninkrijk. Met toenemende rijkdom bloeit 
natuurlijk een nieuwe zelfvoorzienendheid op 
die kracht en stabiliteit verschaft aan het volk 
en de wereld als geheel.
Leden van de Wereldfederatie van Tradi tionele 
Koningen bevinden zich in 23 van de 68  armste 
landen van de wereld en hebben toegang tot 
ongeveer 600 miljoen hectare ongebruikt land 
met landbouwpotentieel. Dit is eenderde van 
de twee miljard hectare die – wanneer ze in 
cultuur genomen worden voor biologische 
landbouwproducten de armoede de wereld uit 
 helpen – het doel van het Wereldprogramma 
voor de Uitbanning van Armoede. We  hebben 
daarom een heel goed veld voor ons  project. 
We brengen dit naar voren bij fi nanciers om 
hun keuze te maken om als pionier deel te 
 nemen aan het Wereldprogramma voor de 
 Uitbanning van Armoede.
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Door al deze prachtige geschenken Door al deze prachtige geschenken 
van Totale Kennisvan Totale Kennis

tijdens de achtdaagse feestelijkhedentijdens de achtdaagse feestelijkheden
zal de stad Amsterdamzal de stad Amsterdam

de dageraad van een nieuw gelukde dageraad van een nieuw geluk
voor de hele mensheid uitstralenvoor de hele mensheid uitstralen
naar alle steden van de wereldnaar alle steden van de wereld

voor de hele toekomst van de wereld.voor de hele toekomst van de wereld.

Alle Glorie aan GodAlle Glorie aan God
Alle Glorie aan ons leidende licht,Alle Glorie aan ons leidende licht,

Guru Dev – Brahmananda SaraswatiGuru Dev – Brahmananda Saraswati

Aangeboden door dr. Willem Meijles, Raja van Nederland en 
directeur van het Maharishi Vedisch Instituut in Lelystad.

Maharishi Vedisch Instituut
Rivierenlaan 260, 8226 LH Lelystad

tel. 0320 25 70 19
fax 030 25 71 49

e-mail: post@tm.nl
internet: www.tm.nl

Voor informatie over de hele achtdaagse viering bezoekt u onze website:
www.wereldvrede.com 

Maharishi Centrum voor Verlichting, Nijenburg 73
(aan de Van Nijenrodeweg nabij de

Buitenveldertselaan richting Amstelveenseweg)
1081 GE Amsterdam-Buitenveldert

tel. 020 63 26 30 5
e-mail: mvu-amsterdam@hetnet.nl
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Amsterdam, december 2005:  Tijdens een  serie 
van acht conferenties in Amsterdam worden 
er diverse nieuwe organisaties geïnaugureerd, 
specifi ek gericht op het brengen van vrede, 
 welvaart en geluk – voorspoed en onoverwin-
nelijkheid – aan iedereen.

Het thema van deze conferenties is “Viering 
van een Nieuwe Toekomst voor de Hele Mens-
heid”– wat alle naties ondersteuning brengt van 
het eeuwige licht van de Kosmische Grondwet 
om werkelijke souvereiniteit en onaantastbaar-
heid te genieten.

De conferenties vangen aan op donderdag 8 
 december, met de inauguratie van de Maharishi 
Universiteit van Wereldvrede – een nieuwe 
universiteit, met colleges door het hele land, om 
de volledige kennis van de Natuurwet te bren-
gen door uitzendingen via satelliet en internet.

De inauguratie begint met de invocatie van de 
Goddelijke Intelligentie door Vedische recitatie, 
uitgevoerd door Vedische geleerden in India, 
die door een video-satellietverbinding verbon-
den zullen zijn met de conferentie. De traditie 
van Vedische recitatie is door de UNESCO uitge-
roepen tot een “Meesterwerk van het mondelinge 
en immateriële erfgoed van de mensheid”. Door 
het verlevendigen van de Totale Natuurwet, de 
Grondwet van het Universum, straalt Vedische 
recitatie een zuiverende invloed uit naar de volks-
liederen van onze dierbare wereld.

De Maharishi Universiteit van Wereldvrede 

en haar Colleges van Wereldvrede in het land 
 bieden de studie van de natuurwetenschappen 
in het licht van de tijdloze Vedische Wetenschap 
van Bewustzijn. Wetenschappers op de confe-
rentie of via videoverbinding sprekend vanuit 
de VS en Europa, bespreken hoe de Maharishi 
Universiteit van Wereldvrede ‘Totale Kennis’zal 
toepassen op het gebied van onderwijs, gezond-
heid, architectuur, landbouw, politiek, economie, 
communicatie, technische wetenschappen, enz. 
om een perfect mens te creëren die geen vergis-
singen maakt in zijn privé- of beroepsleven.

Er zullen verschillende Raja’s en Ministers van 
het Universele Land van Wereldvrede aanwezig 
zijn en ook uit andere landen spreken via  video-
verbinding. De Raja’s en Ministers creëren 
momenteel een nieuw levenslicht voor de hele 
mensheid onder leidng van Zijne Majesteit Maha-
raja Nader Raam, de Eerste Heerser van het 
Universele Land van Wereldvrede, de vooraan-
staande geleerde van deze tijd, die beroemd is 
om zijn ontdekking dat de menselijke fysiologie 
zijn basis heeft in bewustzijn – waarmee bewezen 
is dat de mens werkelijk Kosmisch is, gestuurd 
door de evolutionaire kracht van de Grondwet 
van het Universum, de Veda, de gemeenschap-
pelijke ‘traditie van de hele mensheid’.

Deze conferentie en de zeven daaropvolgende 
conferenties in Amsterdam tijdens de in totaal 
achtdaagse feeestelijkheden luiden de dageraad 
in van een nieuwe toekomst voor de hele mens-
heid.

VERKLARING VOOR DE PERS

Viering van de Dageraad van een Nieuwe 
Toekomst voor de Hele Mensheid

Achtdaagse conferentie in Amsterdam
van 8 december tot 15 december 2005

markeert de vestiging in Amsterdam van een hoofdstad 
van het Universele Land van Wereldvrede

Gastheer is de Raja van Nederland, dr. Willem Meijles
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De Raja van Nederland, dr. Willem Meijles, 
 gastheer van de conferenties, nodigt de leiders 
van de internationale gemeenschap in Nederland 

uit om aanwezig te zijn en dit nieuwe levenslicht 
te brengen aan hun land.

• Donderdag 8 december  19 – 22.00 uur: Inauguratie van een Maharishi Univer-
siteit van Wereldvrede en Academies van Wereldvrede en de colleges van wereld-
vrede door wetenschappers sprekend vanuit de VS en Europa

• Vrijdag 9 december  19 – 22.00 uur: Inauguratie van de Maharishi Vedische Uni-
versiteit in Nederland voor bewustzijn-gebaseerd onderwijs, afzonderlijk voor man-
nen en vrouwen. 

• Zaterdag 10 december 15 – 18.00 uur: Inauguratie van de Maharishi Vedische 
Medische Universiteit en de vestiging van Vedische Medische Colleges in Neder-
land.

• Zondag 11 december 15 – 18.00 uur: Inauguratie van praktische programma’s 
voor het ontwikkelen van hogere stadia van bewustzijn.

• Maandag 12 december  19 – 22.00 uur: Inauguratie van een Wereldprogramma 
voor de Uitbanning van Armoede en introductie van een nieuwe ontwikkelingsmunt 
voor de hele wereld, de Raam.

• Dinsdag 13 december  19 – 22.00 uur: Inauguratie van het Reconstructie programma 
van de Wereld: bouwen van fortuin-scheppende huizen volgens de tijdloze vedische 
architectuur.

• Woensdag 14 december  19 – 22.00 uur: Inauguratie van het Instituut van  Vedische 
Astrologie om onheil te voorspellen en te voorkomen. En inauguratie van Maharishi 
Colleges voor Onoverwinnelijke  Defensie voor zege zonder strijd.

• Donderdag 15 december  19 – 22.00 uur: Inauguratie van de Vredesregering 
 Nederland en de inauguratie van het Parlement voor Permanente Wereldvrede.

“Met deze historische conferenties en de lancering van deze nieuwe organisaties 
straalt de internationale stad Amsterdam de dageraad van een nieuwe toekomst 
voor de hele mensheid uit.” —Raja Willem 

Voor verdere informatie zie: www.wereldvrede.com
Perscontact: dr. Rik Jung, telefoon 06 538 650 71 en ir. Bert Zijlstra 06 270 339 73.

Email:  conferentie@wereldvrede.com

Conferentieadres: RAI Tentoonstellings- en Congrescentrum, zaal F, Europaplein 8, 1078GX 
Amsterdam. 

De conferenties worden aangeboden door dr. Willem Meijles, Raja van Nederland en voorzitter 
van Maharishi Vedisch Instituut gevestigd in Lelystad.

Het volledige programma van de conferenties in Amsterdam is als volgt:



Viering van de Viering van de 

DAGERAAD VAN EEN DAGERAAD VAN EEN 
NIEUWE TOEKOMSTNIEUWE TOEKOMST  

voor de hele Mensheidvoor de hele Mensheid

Voor informatie over de hele achtdaagse
viering bezoekt u onze website:

www.wereldvrede.com 
Maharishi Centrum voor VerlichtingMaharishi Centrum voor Verlichting

Nijenburg 73Nijenburg 73
(aan de Van Nijenrodeweg nabij de(aan de Van Nijenrodeweg nabij de

Buitenveldertselaan richting Amstelveenseweg)Buitenveldertselaan richting Amstelveenseweg)
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