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Dag …………….,
Ons diepste
verlangen is de
realisering van

Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je je uitschrijven dan kan dat

ons verlicht/

onderaan deze nieuwsbrief.

volmaakt/echt zijn
of kortweg ons
Zijn. Tot op heden is dat niet gelukt.

Trouw 31 maart 2014

Maar daar moet nu verandering in
komen. De reden daarvan is dat ons
niet-Zijn, beter bekend als ons ego,
onze gevangenschap van de materie
en daarmee de staat van onbalans is
die zelfdestructief is en nu de climax
daarvan wordt bereikt in de vorm

Dit bericht in Trouw motiveerde mij het artikel ‘Ons grootste taboe belemmert ons voortbestaan’

van crises die ons voortbestaan

te schrijven. Het geeft inzicht in dat wat ons ten diepste van de ontwikkeling van ons Zijn en

bedreigen. Dat we ons ego zijn is

daarmee van ons voortbestaan afhoudt.

dus de echte oorzaak van crises in
het algemeen en de huidige
existentiële in het bijzonder. Gezien

Keuzevrijheid bestaat niet.

het feit dat we het Zijn nog steeds

In dit belangwekkende artikel in de Volkskrant van 31 maart jl. pleiten psychiater Esther van

niet gerealiseerd hebben, lijkt het

Fenema en vm. rechter Albert Otten voor een nieuwe grondslag voor de beveiliging van de

realiseren ervan een onmogelijke
opgaaf. Maar de huidige tijdgeest

samenleving, omdat het hersenonderzoek juridische concepten als toerekeningsvatbaarheid en

maakt dat gemakkelijker dan ooit.

schuld ondergraaft. Er is veel op gereageerd. Omdat in deze reacties niet ingegaan wordt op de

De reden daarvan is dat we op

nieuwe grondslag heb ik een artikel daarover geschreven en vandaag naar de Volkskrant

onszelf worden teruggeworpen en

gestuurd. De hele discussie met aan het eind daarvan mijn artikel tref je hier aan.

daardoor onszelf moeten en willen
zijn en op zoek zijn naar ons Zijn
(wie we echt zijn). Dit betekent dat

Cultuur, de nieuwe religie.

we de mogelijkheid hebben een

Onlangs las ik dat als gevolg van het wegvallen van de religie de cultuur de nieuwe religie is. Ik

kwantumsprong in onze
evolutionaire ontwikkeling te maken

begreep toen waarom de cultuur zo veel aandacht en zelfs zo veel gratis reclame krijgt in de

die aangeduid kan worden als de

vorm van allerlei tv-programma’s, krantenbijlagen, e.d. Dat riep bij mij de vraag op hoe dit

kwantumsprong van ego naar Zijn.

verschijnsel past in de kwantumsprong van ego naar Zijn. En of het een belemmering of een
bevordering daarvan is.

Deze nieuwsbrief geeft je de
mogelijkheid de kwantumsprong te
volgen en informeert je over de

Ik ben tot de conclusie gekomen dat het een bevordering is. De reden daarvan is dat ik de

inhoud, de ontwikkeling en het

cultuur beschouw als een weergave van ons mens-zijn en aldus een spiegel vormt voor wat en

belang van het Zijn en over de

hoe we zijn. Daarmee bedoel ik niet alleen toneel en film, maar ook muziek. Want alleen muziek

activiteiten van NLbe.

Vermeldenswaardig is dat

maken vanuit gevoelens is tegenwoordig muziek. Dankzij deze spiegel kunnen we bewust
worden van ons ego als zijnde de gevangenschap van onze persoonlijkheid van de materie.

zijnsontwikkeling de universele Weg

Bijgevolg kunnen we de werking ervan doorzien en kunnen we besluiten ons van ons ego te

naar het Zijn is die door het leven

ontdoen oftewel aan zijnsontwikkeling te gaan doen en daarmee te voldoen aan dat waar het

zelf gedirigeerd wordt en daardoor

leven om vraagt, te weten het realiseren van het Zijn, het één zijn met het leven. Die

de enige Weg is die het Zijn
daadwerkelijk realiseert.

bewustwording en bevrijding van ons ego is wat we bewust dan wel onbewust willen, omdat de
werking ervan nu heel goed zichtbaar en vooral voelbaar is. De reden daarvan is dat als gevolg
van het wegvallen van het maakbaarheididee en de autoriteit van de daarop gebaseerde

Wil je meer weten

dogmaleverende instituties behorend bij religie, ideologie en wetenschap de mensen zichzelf

over de inhoud, de

willen zijn en dat dit ‘zelf’ het ego is. Met andere woorden, het ego heeft nu vrij spel. En dat

ontwikkeling en het
belang van het Zijn
en over mijn Weg

betekent dat de onderlinge confrontatie (verharding samenleving), het idee dat het leven te
beheersen is (bureaucratie), de begeerte (graaien) en de behoefte aan instant geluk en perfectie

naar het Zijn die ik in het jaar 2000

maximaal zijn. Op die manier zal men er achter komen dat het ego de oorzaak van dit alles is,

heb afgerond, lees dan mijn boek

dat men het ego niet is maar heeft (identiteitscrisis) en bijgevolg op zoek gaan naar het Zijn (wie

'Zijn: de ideale wereld' of ga naar
mijn website.

men echt is). De aanvang van die zoektocht manifesteert zich in de toename van de interesse in
persoonlijke en vooral spirituele ontwikkeling. Een ontwikkeling waarvan ik al eerder heb gezegd
dat die nog voornamelijk door het ego gedomineerd wordt en daardoor de ontwikkeling van het
Zijn vrijwel ontbreekt ondanks beweringen van het tegendeel. Reden waarom deze ontwikkeling
aangeduid wordt als spiritueel materialisme en de huidige fase van de evolutie van ego naar Zijn

aangeduid kan worden als de prézijnsontwikkelingsfase. Er is dus nog veel werk te doen. De
vraag is of de cultuur daarbij wil helpen want de ellende van het ego is natuurlijk veel
interessanter dan de harmonie van het Zijn.

Verlies privacy bevordert de kwantumsprong.
Verder heb ik me afgevraagd hoe het verlies van onze privacy, dat volgens deskundigen
uiteindelijk vrijwel totaal zal zijn, past in de kwantumsprong van ego naar Zijn. Daarbij ben ik tot
de conclusie gekomen dat dit verlies de noodzakelijke confrontatie voor het herkennen en
bijgevolg het bevrijden van het ego oplevert. En ons zodoende in het Zijn doet belanden waarin
we niet meer door het leven geconfronteerd hoeven te worden en we derhalve de hemel op
aarde, de ideale wereld hebben gerealiseerd. Ben je dus bang voor het verlies van privacy, weet
dan dat het Zijn je zal behoeden voor dat waar je tijdens het zijn van je ego bang voor was. Met
andere woorden, doe aan zijnsontwikkeling.

Naast de duiding van fenomenen in de reguliere wereld voor wat betreft de bijdrage ervan aan de
kwantumsprong van ego naar Zijn, zie ik het ook als mijn taak dat voor de spirituele wereld te
doen. Zo doe ik dat onderstaand voor de Advaita Vedanta. Voor meer voorbeelden, zie.

Wat is volgens Advaita ethisch handelen vanuit het Zijn?
In het Advaita-tijdschrift ‘InZicht’ van 1 februari 2014 staat de vraag
centraal: Wat is ethisch handelen? Aangezien dit tijdschrift zich bezig houdt
met het onderzoek naar non-dualiteit oftewel naar verlichting c.q. Zijn,
worden alle antwoorden op deze vraag in deze context geplaatst. Wat me
daarbij opvalt is dat er geen eenduidigheid is terwijl het antwoord op die
vraag oneindig eenvoudig is. Dat zegt mij dat ook de Advaita ondanks het
al duizenden jarige bestaan ervan nog niet gevonden heeft waar zij naar op
zoek is. Ik heb me afgevraagd waarom? Al lezende werd mij dat duidelijk. De beoefenaars ervan
gaan er vanuit dat inzicht in het Zijn tot het Zijn leidt. Waar zij het derhalve niet over hebben is
over gevoelens. Ze weten kennelijk niet dat gevoelens inclusief de wil ervan weliswaar het Zijn
blokkeren, maar dat zijnsontwikkeling als zijnde het innerlijk toelaten ervan tot bevrijding ervan
en daarmee tot het Zijn leidt. Met andere woorden, we moeten door de gevoelens oftewel door
de materie, de aarde, heen om het Licht van het Zijn daadwerkelijk te worden oftewel de hemel
op aarde te realiseren. Verder weten ze kennelijk niet dat het leven, dat op niets anders uit is dan
het realiseren van het Zijn, je precies op het juiste moment in precies die omstandigheden brengt
waardoor je geconfronteerd wordt met precies die gevoelens die nodig zijn voor het realiseren
van je Zijn. Hetgeen de onmisbaarheid van gevoelens en de omgang ermee voor het realiseren
van het Zijn aantoont. Kortom, als gevolg van het achterwege zijn van zijnsontwikkeling hebben
ze wel inzicht in het Zijn, maar zijn ze het niet. Het antwoord op de vraag ‘Wat is ethisch
handelen vanuit het Zijn?’vind je hieronder in de categorie Q&A.

Nieuws over de kwantumsprong van ego naar Zijn
De kwantumsprong van ego naar Zijn
Op deze pagina vind je een overzicht van de categoriën waaruit de kwantumsprong bestaat.
Tevens vind je er de topics, de belangrijkste artikelen en video's, van de kwantumsprong.

De belemmering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de belemmering van zijnsontwikkeling door de
wetenschap, de politiek, de religie, e.d.
Het nieuws is:
Artikel. René Gude, de denker des vaderlands, mist inzicht in de kwantumsprong van ego naar
Zijn.

De wegbereiding voor zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betrefende die ontwikkelingen in de samenleving die
wegbereidend zijn voor de toepassing van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:
Artikel. Keuzevrijheid bestaat niet. Nieuwe grondslag beveiliging samenleving nodig. De

discussie over dit belangwekkende artikel gaat door in de Volkskrant. De inhoud ervan tref je hier
aan. Aan het eind kan je mijn artikel lezen dat ik vandaag verstuurd heb. Ben benieuwd of het
geplaatst wordt.
Artikel. De nieuwe spiritueel is helemaal niet egoïstisch.
Artikel. Politiek begint bij emotie.
Artikel. De buik vol van top-down managers.
Artikel. Kristien Hemmerechts: Midadiger als mens blijven zien.
Artikel. Maak je intuïtie de baas.
Artikel. Prof. Ivan Wolffers: Medische wetenschap faalt.
Artikel. Nieuw inzicht in het zwarte gat.

Prézijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je die uitspraken, theorieën en methoden in de spirituele wereld die de
indruk wekken de mens naar het Zijn te begeleiden, maar dat niet doen. Dit vanwege het feit dat
ze nog door het ego en daarmee door het maakbaarheididee gedomineerd en als zodanig als
spiritueel materialisme aangeduid worden. Als gevolg van dit maakbaarheididee zijn er inmiddels
zo veel methoden en theorieën dat door de bomen het bos, het geheel/het universele oftewel
zijnsontwikkeling, niet meer gezien kan worden. Ze vormen wel een opstap naar
zijnsontwikkeling waardoor ze als prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. Onder De
Nuance tref je aan waarom ze als prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. De
bedoeling ervan is om je te helpen niet dezelfde "fout" te maken en daardoor je zijnsontwikkeling
te belemmeren. Het nieuws is:
Artikel. Leidt Advaita naar het Zijn?

De bevordering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de bevordering van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:
Video. Joanika past geen zijnsontwikkeling toe, maar bevordert het wel.

De toepassing van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de toepassing van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is: Geen nieuws, geen toepassers gevonden.

Q&A Nieuws
Q&A
Op deze pagina vind je vragen over het Zijn en de ontwikkeling ervan alsmede de antwoorden
daarop.
Het nieuws is:
Wat is ethisch handelen vanuit het Zijn?
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Wil je praten over de inhoud van deze nieuwsbrief of andere
onderwerpen? Word dan gratis lid van NLbe en doe dat in de
Spinozakamer.

€
Vind je deze nieuwsbrief waardevol en wil je daarom bijdragen in de kosten daarvan (hosting
website, abonnement op kranten en tijdschriften)? Maak dan je bijdrage over op
NL58INGB0008162981 t.n.v. NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling onder vermelding
van 'donatie' en jaar. Vermeld ook of je als donateur vermeld wilt worden op donateurs.

Boek van Cor Bijl
'Zijn: de ideale wereld'

Mijn boek: 'Zijn: de ideale wereld' maakt je aan de hand van mijn eigen Weg naar het Zijn duidelijk wat
het verschil tussen ego en Zijn is; dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die het Zijn
daadwerkelijk realiseert; dat zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het moeilijkste is wat er is;
dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren is dan ooit en dat het
ontbreken van zijnsontwikkeling in de samenleving de oorzaak is van de crises die onze beschaving en
zelfs ons voortbestaan bedreigen. Lees meer .
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