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Statutaire naam:
Neurosofie® Stichting

Juridische structuur:
Stichting

Missie
Neurosofie® is de samenstelling van filosofie en neurologie. Letterlijk betekent het
“breinwijsheid”. Neurosofie® is een moderne versie van het pragmatisme. Op basis van de
hiervoor beschreven visie heeft de Neurosofie® Stichting een dubbele missie, namelijk:

het ontwikkelen, promoten en verspreiden van modern pragmatisme binnen de wetenschap
ter bevordering van die wetenschap

en

het ontwikkelen, promoten en verspreiden van modern pragmatisme als filosofische
levenswijze voor het verlichten van mensen hun leven.

Doelstelling
De doelstelling van de Neurosofie® stichting is het realiseren van de missie.

Visie
Zie het algemene beleidsplan:
http://www.geef.nl/upload/beleidsplan/document/1383918411_neurosofie-stichting-beleidspla
n-publiek.pdf

Activiteiten 2021
De Neurosofie® Stichting heeft zich in 2021 beziggehouden met onderzoek naar wat de
beste manier is om in bezit te komen van de Neurosofie® bronteksten. Naar verwachting zal
het overgrote deel van deze bronteksten in 2021 in eigendom van de Neurosofie® Stichting
komen.

Daarnaast heeft de Neurosofie® Stichting veel protowetenschappelijk onderzoek gedaan
naar:

● de werking van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) voor het oplossen van
psychische problemen;

http://www.geef.nl/upload/beleidsplan/document/1383918411_neurosofie-stichting-beleidsplan-publiek.pdf
http://www.geef.nl/upload/beleidsplan/document/1383918411_neurosofie-stichting-beleidsplan-publiek.pdf


● de werking van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) voor het verbeteren van het
onderwijs;

● de werking van het Neurogram®.

De eerste resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd op:

http://nlpprotoscience.org/

Omdat alle activiteiten door vrijwilligers worden uitgevoerd, zijn er geen kosten gemaakt voor
het realiseren van deze activiteiten. De enige kosten die zijn gemaakt zijn onvermijdelijke
bankkosten en oprichtingskosten. Zie verder het financieel jaarverslag.

Bestuur
Er hebben zich geen bestuurswisselingen voorgedaan. Het bestuur bestaat uit de volgende
vier personen:

Voorzitter: Joost van der Leij
Secretaris: Jonathan Svirsky
Penningmeester: Marie-José van Vliet
Algemeen bestuurslid: Adriaan Burgmeijer

Het bestuur heeft in 2021 geen vergoeding ontvangen.

Toekomst
2021 zal vooral in het teken staan van het verwerven van de Neurosofie® bronteksten en
het verder uitbreiden van het protowetenschappelijk onderzoek naar het pragmatisme.
Nieuw is dat er samenwerking komt met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior
Analysis van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
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