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Arbejdsform
Der holdes ugekurser i esoterisk filosofi én gang årligt på Brøndstedcentret. 
Undervisningsformen er forelæsninger. Kursisterne skriver diktat og noter i håndskrift 
og tegner forskellige emner, der knytter sig til kurserne.
I løbet af året mødes kursisterne med deres gruppe og arbejder med emnerne for 
årets undervisning. Hvis stoffet giver anledning til spørgsmål, indsendes de samlet 
til centret, der senere kan holde spørgedag. Èn gang årligt sender kursisterne deres 
bearbejdede og indskrevne materiale til én af underviserne.
Centret udnævner en koordinator for hvert hold, som er bindeled mellem holdet og 
centret.
Under opholdet hjælper kursisterne med opvask og rengøring. Der serveres vegetar-
kost, som hovedsageligt dyrkes på stedet. Kosten laves af kursister fra andre hold, 
for på den måde at knytte bånd mellem de enkelte hold. Sengetøj og håndklæder 
medbringes, der er dog mulighed for at leje. Overnatning sker på to- eller firemands-
værelser med tilknyttet bad.

Andre kurser
Udover ugekurserne i esoterisk psykoterapi 
holdes der weekendkurser i forskellige emner, 
som er ønsket af kursisterne. Emnerne er for 
tiden, undervisning i en speciel form for mas-
sage, udviklet af Ronald P. Beesley, i astrologi 
og numerologi, samt i emner om Biblens store 
personligheder, sat i  relation til nutiden. 

Centret
Driften af Brøndsted Centret ligger hos en 
bestyrelse. Centrets leder er Gerda Tyrsted, som 
har udviklet en ny forståelse af esoterisk filosofi, 
og som står for undervisningen sammen med 
andre lærerkræfter.

Esoterisk filosofi og viden
Brøndsted Centret formidler den esoteriske eller åndelige psykoterapi, som blev 
udviklet af den engelske helbreder Ronald P. Beesley. Du kan læse mere om dette 
emne i brochuren: Introduktion til esoterisk psykoterapi

Religion - filosofi - esoterisk filosofi
Religion er en statisk form for filosofi, i hvilken nogle få fysiske fakta, overtro og fantasi-
forestillinger ofte er kædet sammen og udtrykt i dogmer og ritualer. 
Alle religioner er begyndt som en filosofi, som et tankefrø eller som idéer fremsat af 
mystikere og seere med henblik på en senere udvidelse og udvikling. 
I mange tilfælde har religionerne fastholdt idéerne på et bestemt stadium og derved 
blokeret for den videre udvikling, hvilket kan ses af de mange religionskrige, der har 
fundet sted gennem århundreder.

Filosofi 
Betyder: "kærlighed til visdom". De egyptiske og græske filosoffer udviklede en filosofi, 
der var så langt forud for sin tid, at den endnu i dag er kulturens grundpille, men med 
indførelsen af de metafysiske værdier for ca. 2000 år siden, er der givet adgang til helt 
nye erkendelsesområder.     

Den esoteriske filosofi
Fortæller om Universets skabelse, om menneskets kos-
miske oprindelse, og om bevidsthedens manifestation i 
legemer med stadig stigende stoftæthed.
Den esoteriske filosofi er i stadig udvikling, og fri og 
uafhængig af vedtagne normer og værdier. Den udgør 
et naturligt mødested for videnskab, kunst, musik og 
religion.

Kilde: Ronald P. Beesley, "Kursus 5, udvalg fra diktat 5"
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