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Volg de activiteiten van NLbe!
Volg zijnsontwikkeling, de kwantumsprong van ego naar Zijn!

Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit

Ik ben Cor Bijl, de oprichter van
NLbe. Ik ervaar dat het Zijn echt de
ideale wereld is. Ik zou dan ook
graag zien dat zijnsontwikkeling,
als zijnde de universele Weg naar
het Zijn, voor iedereen mogelijk
wordt. Jullie kunnen me daarbij
helpen door deze mail met bijlage
in jullie netwerk te verspreiden.

Laatste nieuws

Links

Meer weten?
Lees mijn boek, getiteld:

Zijn: de ideale wereld
Onderdeel van de
kwantumsprong

Dag allemaal,
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Ik heb één opzegging gekregen na de eerste.
Daarom neem ik aan dat jullie de nieuwsbrief nog willen ontvangen. Het is echt boeiend
om de kwantumsprong in de samenleving te blijven volgen en er op mijn website melding
van te maken. Het nieuws daaromtrent tref je hieronder aan (als je op de link gedrukt hebt,
scroll dan naar beneden). Op mijn boek krijg ik goede reacties. De recensie van Biblion
(de nationale bibliotheken) tref je aan in www.nlbe/boek. Zouden jullie mij ook een
recensie willen sturen? Hartelijke groet. Cor
Belemmering
zijnsontwikkeling

Artikel: We zijn niet zelf verantwoordelijk voor ons geluk.
Artikel: Dan maar zonder journalisten.
Artikel: Stop aanval op religie.

Belemmering
zijnsontwikkeling

Wegbereiding
Zijnsontwikkeling

Artikel: Red de zorg, geloof in absurditeiten.
Artikel: Politici mogen gevoelens hebben.
Video: Is volmaakte duurzaamheid een kwestie van waarden?
Artikel: Tegenstellingen verenigd.
Artikel: Is Haren een incident of een symptoom?
Artikel: Opvoedmaffia moet eens naar de ouders luisteren.

Wegbereiding
zijnsontwikkeling

Prézijnsontwikkeling

Artikel: De schijn-zijnsontwikkeling van het Michaelsysteem.
Artikel: De regels van Neal Donald Walsh

Prézijnsontwikkeling

Bevordering
Zijnsontwikkeling

Artikel: Voel je geen slachtoffer

Bevordering
zijnsontwikkeling

Toepassing
Zijnsontwikkeling

Geen toepassing aangetroffen in de samenleving

Toepassing
zijnsontwikkeling

Activiteiten van NLbe

Laatste nieuws

Ontwikkeling van NLbe

Mijn boek, getiteld “Zijn: de ideale wereld”, dat de grondslag van NLbe bevat, is
uitgegeven en te koop. Op 4 juli is de website van NLbe online gegaan. NLbe kan dus van
start met haar doelstelling: het implementeren en bevorderen van zijnsontwikkeling in de
samenleving en Nederland – Hol(y)land – gidsland daarin laten zijn.

Boodschappen voor de
samenleving

Artikel: De crisis van de politiek en de oplossing ervan.

Links

Ontwikkeling van NLbe

Boodschappen voor
de samenleving

Activiteiten ten behoeve
van de samenleving

Het doel van NLbe is de samenleving ertoe te bewegen zijnsontwikkeling, als zijnde de
universele Weg naar het Zijn, voor iedereen mogelijk te maken. Daartoe informeert NLbe
de samenleving over het feit dat het Zijn de ideale wereld is en dat het realiseren daarvan
nu noodzakelijker en gemakkelijker is dan ooit vanwege de zich voltrekkende
kwantumsprong van ego naar Zijn. De informatie wordt gestuurd naar organisaties en
personen die van invloed zijn op de samenleving.

Activiteiten t.b.v. de
samenleving

Activiteiten ten behoeve
van de organisatie

Ken je mensen (managers) die bovenstaande informatie willen ontvangen, stuur dan diens
adresgegevens.

Activiteiten t.b.v. de
organisatie

Activiteiten ten behoeve
van het individu

Ken je mensen die bovenstaande informatie willen ontvangen, stuur dan diens
adresgegevens.

Activiteiten t.b.v. het
individu

Lezingen

Ken je mensen die lezingen organiseren of doe je dat zelf, dan wil ik er graag voor
uitgenodigd worden.

Lezingen

Open workshops

Ken je mensen die met jou een workshop over zijnsontwikkeling zouden willen doen,
nodig ze dan uit en vraag me die te geven.

Open workshops

Bespreking van
publicaties

Prachtige video: Duurzame voedselproductie is mogelijk

Bespreking publicaties

Hulp gezocht

NLbe wil een volwaardig instituut worden voor de Nederlandse samenleving. Daartoe is expertise
nodig die op dit moment ontbreekt. Beschik je over die expertise en wil je die voorlopig kosteloos
ter beschikking stellen, meld je dan aan via: ……………………………………………………..

Hulp gezocht

Boek van Cor Bijl
Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker
te realiseren dan ooit.

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

NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling

Te koop bij de boekhandel
bij Elikser en bij
boekensites als Bol.com
Ook te koop bij NLbe , zie
Zijn: de ideale wereld

Moesstraat13
9717JT Groningen
T 050-5736072
M 06-20513190
E post@nlbe.nl
W www.nlbe.nl

Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen,
stuur dan een e-mail met als onderwerp “Uitschrijven Nieuwsbrief” naar nieuwsbrief@nlbe.nl

Wens je je te abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail met als onderwerp “Inschrijven Nieuwsbrief”
Wens je van ieder nieuw artikel bericht te krijgen, stuur dan een e-mail met als onderwerp “Nieuw bericht”.

