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I 2005 har vi haft to større vellykkede internationale besøg dels af Sister Shashi (London)og Sister Rewa 
(Nigeria) i april måned og dels af Anthony Strano (Grækenland) i december måned. Der blev holdt of-
fentlige foredrag samt afsat tid til fordybelse sammen med studenterne på centrene.

Ellers var året præget af interne omstruktureringer og fornyelser på en række områder. Kursusstrukturen 
af meditationskurset er ændret fra et langt kursusforløb på 8 gange til 3 moduler med 4 lektioner hver. 
Resultatet er større fl eksibilitet både for kursister og lærere samt en større aktiv personlig beslutning, hvis 
kursisterne vælger at fortsætte med de videregående kursusmoduler. Der er blevet udgivet en ny bog og en 
ny CD på dansk. På det administrative område er der kommet to nye pc’er på plads i København, et nyt 
regnskabsprogram er blevet taget i brug og de administrative opgaver er overtaget af en ny medarbejder mht. 
bogføring og kontering. Herudover er der startet et samarbejde med Datatilsynet for at sikre, at personoplys-
ninger bliver håndteret korrekt og sikkert. 

Som noget helt nyt er vi i år 2005 begyndt med at give meditationskurser i Odense og i Lund (Sverige). Et 
andet nyt indslag har været afholdelse af et kursusforløb på 8 gange for personalet i Miljøstyrelsen.

Sidst men ikke mindst har der været meget fokus på selvudvikling, meditation og tjeneste gennem sindet. 
Sidstnævnte aktivitet har været særlig høj på Århus centret. Det har givet et meget fi nt resultat i form af fl ere 
nye morgenklasse studenter på Århus centret.

På internationalt plan har projektet ”Serve Africa” inspireret os her i Danmark til både mere verdenstjeneste 
gennem sindet, men også til at sørge for at der bliver holdt kurser i rundt om i Danmark. ”Serve Africa” 
projektet har etableret center i 15 nye lande i Afrika i perioden juni 04-juni 05, og er gået meget målrettet og 
systematisk til værks.

Faste aktiviteter på centret
Hele året har centrene uændret været åbent hver dag for morgenmeditation og klasse samt aftenmeditation. 
Derudover har der været foredrag & workshop 2 gange om ugen, verdensfredsmeditation hver 3. søndag 
i måneden, samt weekendseminar hver anden måned. Mandagsstudiekredsen med bogen om dyder som 
grundlag har været specielt velbesøgt. I løbet af en uge deltager ca. 50 personer af foreningens medlemmer 
løbende i de forskellige aftenaktiviteter i København.  

Undervisning
Der har været afholdt 29 kurser i Raja Yoga meditation, hvor der i år har deltaget ca. 380 deltagere inkl. 
Århus (sidste år var der 336 deltagere). 
Der har været afholdt 21 kurser i Positiv Tænknings for i alt 320 deltagere inkl. Århus (sidste år var der 300 
deltagere). 
Der har været afholdt 2 kurser i Self-Managing Leadership - et weekendkursus i indre ledelse - et i juni og et 
i november med i alt 28 deltagere (sidste år blev der også afholdt 2 kurser). 
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