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2004 var præget af mange aktiviteter. Antal kursister på meditationskurserne var ca. 75 % højere, og på 
kurserne i Positiv Tænkning ca. 65 % højere.  Der var desuden to store projekter, som trak mange personer 
til centret. 

Det første var SOULS udstillingen i Øksnehallen, hvor fotograf Søren Solkær Starbird udstillede portrætter 
af brødre og søstre fra Madhuban i en meditativ tilstand. Det var Øksnehallens mest populære udstilling no-
gensinde. Sister Reetha fra Sydafrika, en af yogierne på fotografi erne, kom hertil for både indvielse og fore-
drag i Øksnehallen. Udstillingen og foredraget var sponseret af Politikken Plus og fi k meget medieomtale.

Den anden store begivenhed var Brahma Kumaris’ 20-års jubilæum i Denmark. Det første center åbnede 
i 1984 på Enghave plads. Vi havde en fantastisk ”fest” på centret og i en transformeret have sammen med 
den økonomiske støttegruppe. Der var også program om konfl iktløsning og en forestilling/foredrag både i 
København og Århus.

Brahma Kumaris har i samarbejde med etablerede ungdomsforeninger i Danmark, vedtaget en Child Protec-
tion Policy, en politik for børnenes beskyttelse. Dette har vi gjort for at være på forkant med udviklingen 
i samfundet, på trods af der i øjeblikket ikke er nogle børneaktiviteter på centret. Politikken bruges som 
retningslinie, når der kommer børn til kurserne og skoleklasser på besøg.

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, verdensfredsmeditation hver 3. søndag i 
måneden, samt weekendseminar hver anden måned. Mandagsstudiekredsen med bogen om dyder som grun-
dlag 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. 336 deltagere inkl. Århus 
(sidste år var der 192 deltagere). Der starter to nye kurser hver måned i København og et i Århus.
Der har været afholdt 20 kurser i Positiv Tænknings à 4 lektioner for i alt 300 deltagere inkl. Århus (sidste år 
var der 184 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 26 deltagere (sidste år var der også 2 kurser). Der er også trænet to nye facilitators.
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