
Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, Danmark.
Årsberetning 1. januar – 31. december 2007.

I år 2007 har det kørt meget godt og stabilt på vores centre – mange deltagere til vores kurser uden nogen 
egentlig markedsføring, mange til foredrag og messer, samt stabil deltagelse på vores aften- og morgenmedi-
tationer.

Vi har haft mange udenlandske gæster – Gopi Patel fra Oxford i forbindelse med den store helsemesse på 
Falconer centret, med fokus på unge og spiritualitet. Jim og Paul Ryan fra London i forbindelse med den 
skønne forårsretreat for de skandinaviske centre på Bornholm. Luciana Ferraz kom på besøg fra Brasilien 
om sommeren hvor vi også kunne holde nogle udendørsmeditationer. 

Denise Lawrence fra hovedkvarteret i Indien kom i september og vi holdt store arrangementer  - Lige et 
øjeblik. Vi samarbejde med United Religions Initiative i to interfaith koncerter med Denise Lawrences in-
dlæg om ”sound of silence”.

Der har også været meget aktiviteter i Ålborg og Odense med både positiv tænkning, meditation og fore-
drag.

Den største begivenhed på internationalt plan var Brahma Kumaris administrative leder gennem 38 år, Dadi 
Prakashmani’s bortgang. Hun har ledt Brahma Kumaris igennem en utrolig vækst på internationalt plan og 
var en meget værdsat leder, kollega og yogi. Dadi Janki er nu offi cielt administrative leder. Danmark var 
repræsenteret ved begravelsen sammen med 30.000 andre deltagere fra hele verden.

Faste aktiviteter på centret:
Kbh.:  ca. 50 af foreningens medlemmer deltagere løbende i de forskellige aktiviteter: 
- Hver dag morgenmeditation,  aftenmeditation 30 minutter 6 dage om ugen.
- Foredrag & workshop 2 gange om ugen.
- Verdensfredsmeditation hver 3. søndag i måneden. 
Århus: ca. 10 af foreningens medlemmer deltagere løbende i de forskellige aktiviteter: 
- Hver dag morgenmeditation, aftenmeditation 60 minutter 5 dage om ugen.
- Foredrag hver søndag.
- Verdensfredsmeditation hver 3. søndag i måneden. 

Undervisning:
Modul 1 meditation: ca. 446 deltagere (2006: 409 delt.) - Kbh: 346, Århus: 100
Modul 2  meditation: 108 deltagere ( 2006: 120 deltagere) - Kbh: 104, Århus: 4
Modul 3  Raja Yoga meditation: 14 deltagere i Kbh
Positiv Tænkning: ca.  259 deltagere (2006: 226 deltagere)Kbh: 188, Århus: 71
Self-Managing Leadership: 4 kurser, i alt 52 deltagere.
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