
Beretning om Brahma Kumaris aktiviteter i perioden 1/1 - 31/12 2003.

Den store istandsættelse af det nye center lejemål prægede hele det første halvår af 2003. 
Både den gamle og den nye centerhalvdel har gennemgået en gennemgribende renovering og 
resultatet er blevet et meget smukt og velfungerende center. Den 8. maj havde vi en åbning 
for alle frivillige og for dem som har støttet centret økonomisk. Midt i ombygningen kom 
BLISS, den engelske musikgruppe, for at give en meget vellykkede koncert på årets helse-
messe i Falkoner Centret.

Images af Asia-festivalen har siden været den store aktivitet. Sister Jayanti var inviteret og 
der blev afholdt 5 programmer på 3 dage og i 3 byer. Vi havde en festlig indvielse af centret 
med Sister Jayanti og skuespiller Lone Hertz. Det store Images of Asia-program var en inter-
religiøs dialog på Bymuseet arrangeret af Folkekirke & Religionsdialog samt Brahma Ku-
maris.

Faste aktiviteter på centret:
Hele året har centret uændret været åbent hver dag for morgenmeditation og klasse samt 
aftenmeditation. Derudover har der været foredrag & workshop 2 gange om ugen, verdens-
fredsmeditation hver 3. søndag i måneden, samt weekendseminar en gang om måneden. 
Mandagsstudiekredsen med bogen “God’s Healing Power” som grundlag har været specielt 
velbesøgt. Disse aktiviteter benyttes fl ittigt af foreningens medlemmer, og der er en jævn 
strøm af i alt ca. 50 personer om ugen til disse møder. 

Undervisning:
På det månedlige kursus i Raja Yoga meditation à 7 lektioner, har der i år været ca. 192 
deltagere inkl. Århus (sidste år var der 214 deltagere). Der starter to nye kurser hver måned i 
København og et i Århus.
Der har været afholdt 9 kurser i Positiv Tænknings à  4 lektioner for i alt 184 deltagere inkl. 
Århus (sidste år var der 238 deltagere). 
Der har været afholdt 2 kurser i Self-Managing Leadership, et weekendkursus i indre ledelse, 
et i juni og et i september med i alt 26 deltagere (sidste år var der også 2 kurser).
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