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Geachte heer Rutte,
De samenleving verkeert in crises die uniek zijn in de geschiedenis van de mensheid. Ze bedreigen immers onze
beschaving en zelfs ons voortbestaan. De grote vraag is dan natuurlijk wat de oorzaak en de oplossing daarvan is.
Daar zijn inmiddels ontelbare antwoorden op gegeven, maar het universele antwoord, dus het antwoord dat geldt
voor alle crises en het echte antwoord is vanwege het feit dat alles met alles samenhangt, is niet gegeven. Om die
reden wil ik u hiernavolgend dat antwoord graag geven en u daarmee de mogelijkheid bieden crisis in het algemeen
en de huidige in het bijzonder echt op te lossen.

.

Zoals u wellicht weet, is de mens al sinds het begin van zijn bestaan op zoek naar zijn volmaakt zijn, zijn zijn wie
hij echt is of kortweg zijn Zijn. De reden daarvan is dat hij zich in de materie oftewel in het deel-zijn bevindt en
daardoor qua bewustzijn afgescheiden is van het geheel-zijn. Dat deel-zijn, dat hetzelfde is als het gehecht zijn aan
materie, is wat bekend staat als het ego (niet te verwarren met persoonlijkheid). Het ego is dus niet, zoals over het
algemeen wordt verondersteld, een manier van doen, maar een staat van zijn waar ieder mens op aarde mee begint.
Het probleem is dat de materie en dus ook het ego dualistisch en derhalve de staat van onbalans is die intrinsiek
zelfdestructief is en dat vroeg of laat die zelfdestructie tot een climax komt. Die climax lijkt nu te worden bereikt in
de vorm van de huidige (existentiële) crises. Dit betekent dat deze crises alleen kunnen worden opgelost door ons uit
ons ego te bevrijden en zodoende het Zijn te realiseren.
Gezien het feit dat we daar al sinds het begin van ons bestaan naar streven, lijkt dat een onmogelijke opgaaf. Maar
deze unieke crises bevatten een even unieke kans. Die kans is het feit dat de samenleving bezig is met het maken
van een kwantumsprong in haar evolutionaire ontwikkeling die versneld benut kan worden en aangeduid kan
worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn. Die kwantumsprong manifesteert zich in eerste instantie in de
teloorgang van het maakbaarheididee en daarmee samenhangend van de autoriteit van instituties als de kerk, de staat
en de wetenschap die altijd op dit idee gebaseerd waren en wiens waarheden als onze bron van zelfsturing hebben
gefunctioneerd. Als gevolg hiervan alsmede door de politieke druk tot meer zelfverantwoordelijkheid verliezen de
mensen hun houvast en worden ze op zichzelf teruggeworpen. Dit betekent dat ze zichzelf moeten zijn en ook willen
zijn omdat ieder mens naar vrijheid streeft. Maar aangezien dat ‘zelf’ nu nog het ego is en deze vanwege de dualiteit
ervan intrinsiek leeg oftewel onvervuld en disharmonieus is zoals het graaien en de verharding van de samenleving
laten zien, zoeken de mensen naar de bevrijding ervan en daarmee naar hun Zijn (wie ze echt zijn).
Het probleem is echter dat zijnsontwikkeling, als zijnde de universele Weg naar het Zijn, in de samenleving
ontbreekt. Dit ondanks het feit dat er veel methoden zijn die pretenderen het Zijn of andere bewoordingen daarvoor
dan wel eigenschappen van het Zijn zoals balans en harmonie te realiseren. De reden daarvan is het spiritueel
materialisme dat bestaat uit het feit dat het ego nog in de toepassers van deze methoden en ook in de methoden zelf
werkzaam is terwijl die ongeschikt is voor het (uiteindelijk) realiseren van het Zijn.
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Om daar wat aan te doen heb ik NLbe, het Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling opgericht. Daartoe heb ik het
boek, getiteld ‘Zijn: de ideale wereld’ geschreven dat inzicht geeft in de inhoud, de ontwikkeling en het belang van
het Zijn en als zodanig de grondslag van dit instituut bevat. Daarnaast heb ik de website www.nlbe.nl gemaakt
waarin onder andere de ontwikkeling van de kwantumsprong in Nederland gevolgd kan worden.
Gezien het belang van de sprong kan het noodzakelijk worden geacht dat iedere Nederlander geïnformeerd wordt
over het Zijn en de mogelijkheid krijgt aan zijnsontwikkeling te doen. Om dat te realiseren is hulp van de overheid
onontbeerlijk. Ik zou dan ook graag zien dat u stappen onderneemt om dat te realiseren. Daartoe bied ik u graag de
expertise van NLbe aan.
Ter vergemakkelijking van uw besluit vermeld ik graag dat de ontwikkeling van het Zijn het maakbaarheididee
volledig wegneemt waardoor alle instituties, althans de behoudende krachten erin, zich ertegen zullen verzetten. Het
verzet van de overheid zal voornamelijk bestaan uit de opvatting dat de ontwikkeling van het Zijn een
levensovertuiging is en het niet haar taak is de samenleving een levensovertuiging aan te reiken. Een opvatting die
niet valide is, omdat zijnsontwikkeling de mens vrij maakt van iedere levensovertuiging. Indien men blijft volharden
in deze opvatting, dan kan gesteld worden dat het huidig nog algemeen toegepaste maakbaarheididee ook een
levensovertuiging is. Bovendien kan aangevoerd worden dat zijnsontwikkeling de nieuwe grondslag van
ontwikkeling en probleemoplossing is die de oude grondslag, bestaande uit het zelfdestructieve maakbaarheididee,
vervangt en nu ook moet vervangen gezien de crises en de kans (de kwantumsprong) in de samenleving.
Voor een concreet inzicht in deze sprong vermeld ik graag dat deze het innerlijk vrij/los komen bewerkstelligt van
de wil van de intrinsiek dualistische en derhalve disharmonieuze gevoelens als angst, begeerte, miskenning,
machteloosheid, onzekerheid, schuldgevoel, enz. die de oorzaak zijn van alle ellende op de wereld. Tegelijk
daarmee bewerkstelligt de nieuwe grondslag het één worden met de intrinsiek harmonieuze waarnemer, het
bewustzijn, van deze gevoelens genaamd het Ware Zelf. Dit betekent dat zijnsontwikkeling een wezenlijk andere
manier van probleemoplossing is dan die op grond van het intrinsiek onderdrukkende, manipulerende en
miskennende maakbaarheididee.
Nederland heeft de mond vol van innovatie. Dat gaat uitsluitend over materiële en niet over spirituele innovatie. Het
voltooien van de sprong realiseert het volmaakt/echt zijn van de mens en is daarmee de hoogst haalbare spirituele
innovatie. Het spreekt vanzelf dat deze innovatie die invloed op de mensen en dus op de economie zal hebben die
ten diepste gewenst wordt. Als voorbeeld hiervan vermeld ik graag dat het Zijn het volmaakte vertrouwen is en
daarmee datgene waar u de samenleving in het belang van economische groei de laatste tijd toe oproept.
Uw kabinet bestaat uit de unieke combinatie van VVD en PvdA die impliciet naar volmaakte vrijheid respectievelijk
verantwoordelijkheid streven. Het Zijn is de toestand waarin deze volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid is
gerealiseerd. Het bestaan van uw kabinet kan dan ook worden beschouwd als een unieke kans voor Nederland een
begin te maken met het voltooien van de kwantumsprong van ego naar Zijn en zodoende gidsland daarin te zijn.
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn en zie uit naar uw reactie.
Hoogachtend,

Cor Bijl
Oprichter

