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2012 var et år med et højt aktivitetsniveau. Vi havde 4 besøgende foredragsholdere fra udlandet og en serie 
på hele 18 foredrag på biblioteket i København. Der var mange internationale miljøkonferencer, og centret i 
København havde glæden af nye kræfter, der passede centret under disse konferencer. 
 
Devki Ramsahai kom på besøg i marts måned, og vi prøvede et nyt cafe-koncept til foredraget ”Four Faces 
of Woman” på et nyt sted på Frederiksberg. Vi indledte nyt samarbejde med Fremium gruppen gennem et 
foredrag om Ligeværd og Selvværd på Højstrupgård med Devki Ramsahai.  
 
Mike George kom til Danmark for 3. gang og hans foredrag og bøger er meget værdsatte blandt vores 
kursister. Foredraget ”Living in Harmony” i samarbejde med Borgens Bogklub trak fulde huse midt om 
sommeren. Højstrupgård i Helsingør var også vært ved et endagsseminar med Mike George.  
 
Charles Hogg fra Australien kom på besøg igen efter hele 20 år. Han var inviteret til Den Nordiske Retreat 
på Åland og var efterfølgende på en kort tur i Norden. I Købehavn blev det til et velbesøgt foredrag; 
”Dealing with Powerful Emotions”. 
 
I forbindelse med Brahma Kumaris Miljøprogram  kom Arnold Beekes på besøg fra Holland. Centret i 
København afholdte en pilot-workshop ”Awakening the Dreamer” i samarbejde med Pachamama Alliance i 
Danmark. Der blev også afholdt et interview med Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen - en 
paraplyorganisation for alle miljøorganisationer i Danmark. Der blev stillet spørgsmål under temaet: 
Klimaforhandlinger for nybegyndere – spiller bevidsthed og bløde værdier overhovedet en rolle? På 
internationalt plan var der aktiv deltagelse fra Brahma Kumaris i Rio + 20 i Brasilien, FN konference om 
Biodiversitet i Hyderabad, Indien og Klimakonferencen COP18 i Qatar, Doha. 
 
Der bliver fra Århus-centret fortsat undervist med stor regelmæssighed på Fyn og i Ålborg, samt afholdt en 
retreat på Djursland. Mani Modhwadia var gæst i år på denne populære retreat. Den anden mulighed for 
retreat vi har at tilbyde vores kursister – den årlige retreat i Oxford – bliver også koordineret fra Århus-
centret. 
 
Fra centret i Århus transmitteres morgenklassen med web-cam til flere faste morgenklassestudenter rundt 
om i verden, ligesom vi er begyndt at tilbyde live transmission af kurser og aftenmeditation til kursister, som 
bor langt væk fra centret eller på anden vis er forhindret i at komme på centret i det daglige. 
 
 
Faste aktiviteter på centret: 
Kbh.: ca. 100 personer løbende i de forskellige aktiviteter: 
- Hver dag morgenmeditation, aftenmeditation 30 minutter 6 dage om ugen. 
- Dialogaften 1 gang om ugen og verdensfredsmeditation hver den 3. søndag i måneden. 
Århus: ca. 20 personer løbende i de forskellige aktiviteter: 
- Hver dag morgenmeditation, aftenmeditation 50 minutter 5 dage om ugen. 
- Som regel et kort foredrag om søndagen efter meditationen og verdensfredsmeditation hver den 3. søndag i 
måneden. 
Antal medlemmer af trossamfundet: 48. 
 
 
Undervisning: 
Modul 1 meditation: ca. 886 deltagere (2011: 964 deltagere) 
Kbh: 674, Århus: 148, Ålborg: 25, Odense 39. 
Modul 2 meditation: ca.232 deltagere (2011: 209 deltagere) - Kbh: 216, Århus: 16. 
Modul 3 meditation: ca. 65 deltagere i Kbh. (2011: 78 deltagere) 



Positiv Tænkning: ca. 312 deltagere (2011: 464 deltagere). Kbh: 238, Århus: 64 
Self-Managing Leadership (København): 2 kurser, i alt 28 deltagere. 
Stressfrit liv (Århus): 2 kurser, 32 deltagere. 
Sommerkursus 14/7 Positiv Lørdag Kbh, 45 deltagere 
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