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Der er stor tilgang til vores kurser, og de fl este fi nder os via nettet. Brahma Kumaris har en ny international 
hjemmeside, som er oversat til dansk. Vi er i gang med en ny dansk lokal hjemmeside, og der er arbejdet på 
indhold, design og kreative idéer.

I år har vi haft mange internationale foredragsholdere på besøg og har holdt mange mindre foredrag på cen-
tret i stedet for større programmer ude i byen. 

Nyt i år er vores aktiviteter for unge. Der er startet en Studie- og dialog-gruppe op for unge om åndelighed 
med første møde i august måned. Der er også afholdt et møde på centret med forældre og små børn.

Danmark har endvidere været med til at starte et meditationscenter op i Rumænien. Viggo Simonsen fra 
Århus centret rejser dertil hver måned og har med hjælp af en person i Bukarest fundet lokaler til et center, 
sat det i stand og er begyndt med undervisning og kurser. Vi er meget glade for at kunne være med til at 
starte et center op i de mere fattige lande i Østeuropa.

Den storslåede internationale Just-A-Minute event i London tiltrak 18.000 besøgende, heraf en del danskere. 
Herhjemme fulgte vi med på nettet via storskærm. Tre danske personligheder støttede også op om arrange-
mentet med et interview til et fi lmklip om hvad et minuts pause i stilhed betyder for dem. Den nye hjemme-
side www.just-a-minute.org er stadig væk aktiv.

På det administrative plan er mellemregningen mellem  BK bogsalg og BK foreningen nulstillet, idet minus-
set på litteratursiden var blevet meget stort uden udsigt til at kunne blive udlignet. Det giver også et mere 
realistisk samlet billede af økonomien.

Faste aktiviteter på centret:
Hele året har centrene uændret været åbne hver dag for morgenmeditation og klasse samt aften-meditation. 
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 24 grundkurser i Raja Yoga meditation, i hvilke der i år har deltaget ca. 409 personer 
-  316 i København, 93 i  Århus (sidste år var der i alt 380 deltagere). 
Der afholdes nu et fortsættelseskursus - modul 2, hvor i alt ca. 120 har taget kurset. I København afholdes 
også et modul 3 ca. 4 gange årligt.
Der har været afholdt 21 kurser i Positiv Tænkning for i alt 226 deltagere – 181 i København og 45 i Århus 
(sidste år var der 320 deltagere). 
Der har været afholdt et 3-dages kursus i Self-Managing Leadership - et weekendkursus i indre ledelse - i 
april måned med i alt 12 deltagere (sidste år blev der afholdt 2 kurser). 
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