Een uitgebreide routebeschrijving
voor het
openbaar vervoer en
de auto vindt u op onze
website: www.wakan.nl
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Stichting Iza Kassandra
is de verantwoordelijke rechtspersoon
mbt de activiteiten in Centrum WAKAN.

Grote Hout- of Koningsweg 37
1951 GN
Velsen-Noord

IZA = Ik Zie Anders

T: 0251-274788
E: info@wakan.nl
www.wakan.nl
www.inhetdonkergezien.nl

T: 0251-274788
E: iza.kassandra@wakan.nl
KvK 34114184
Rabobank 3301.02.990
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Zien wij mensen met onze ogen of met onze hersenen? Het Directe Zien geeft je
direct een antwoord.
In november 2000 is tijdens het internationaal congres “Het Millennium” te Sint
Petersburg door Prof. Natalja Bekhtereva de ontdekking van een nieuwe menselijke
eigenschap aangekondigd, t.w. Het Directe Zien.
Dr. V.M. Bronnikov heeft een methode
ontwikkeld en uitgewerkt door middel waarvan
ieder mens Het Directe Zien kan leren. Het
gaat hierbij om het ontwikkelen van de nog
ongebruikte eigenschappen en vermogens
van de hersenen die ieder mens bezit en die
in werking komen tijdens de REM-fase van de
slaap, de fase waarin wij dromen. In dromen
krijgen we de informatie niet via onze zintuiJan en Tinah Visser tijdens een oefensessie
gen maar via onze hersenen. Het resultaat is
we zien, horen, enzovoort. Training in de Bronnikov methode leert je dit potentieel van
je hersenen; de biocomputer genoemd, bewust te besturen en te gebruiken.
Door de praktische oefeningen van deze methode stijgt je algehele energieniveau.
Dit versterkt direct je immuunsysteem (ziektepreventie) en schept de voorwaarden
om met je biocomputer te kunnen werken. Je leert vervolgens spelenderwijs op een
effectieve en snelle manier informatie met je hersenen op te nemen, op te slaan en
weer op te roepen.
Toepassingsgebieden zijn ondermeer medisch
(ziektepreventie, diagnostiek en zelfherstellend/genezend
vermogen),
ﬁnancieel, milieu, psychologie (schema’s om je
eigen toekomst te plannen/ontwerpen), onderwijs (ontwikkelen leervaardigheden), sport en
kunst.
MEER WETEN OVER DE WERKWIJZE EN
TOEPASSING?
www.wakan.nl
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Een unieke mogelijkheid om aan den lijve te ervaren hoe het is je andere, niet-visuele
zintuigen te gebruiken. Voeg deze vermogens toe aan het Zien en je ervaart de wereld
met AL je zintuigen.
In een rustiek kerkje in Velsen-Noord zijn alledaagse situaties levensecht nagebouwd - in
het volslagen donker. Er is een park, winkeltje en een drukke straat, alles erop en eraan
behalve licht. Met behulp van een taststok en aanwijzingen van een blinde/slechtziende
gids ontdek je al snel dat je handen en voeten veel beter kunnen “zien” dan je denkt.
Durf je op je oren te vertrouwen zoals
je op je ogen vertrouwt? De ultieme
test is het oversteken zonder licht,
maar met behulp van een rateltikker.
Aan het einde van de tocht wacht bar/
disco “Het Zwarte Gat”. Tijd om even
een drankje te drinken (dat gewoon
moet worden afgerekend) en met
medereizigers en gidsen in gesprek te
gaan of stilletjes de anderen “gade te
slaan.“ Daarna swingend terug naar
het licht!
VOOR WIE IS ‘T BEDOELD?
Voor iedereen die een bijzondere
ervaring wil opdoen. Er zijn workshops
voor scholen en tevens programma’s
op maat voor teams en bedrijven.
Uitgebreide informatie op aanvraag
verkrijgbaar.
TIJDEN EN TARIEVEN:
www.inhetdonkergezien.nl

Uitreiking certiﬁcaten in Feodosia, Oekraine

Jan en Tinah Visser; sinds 1999 het hart en de
ziel van Centrum WAKAN.

