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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 derde nieuwsbrief van dit jaar. De eerste interactieve lezing naar aanleiding van
mijn boek heeft inmiddels plaatsgevonden en de volgende is reeds vastgesteld (zie). Het is
hartverwarmend om te zien dat mensen initiatief ertoe nemen en hun huis ervoor ter
beschikking stellen. Als dat iets voor jullie is, dan verneem ik dat graag. Intussen vordert
de kwantumsprong van ego naar Zijn. Vooral de jongeren voelen het aan den lijve (zie).
Ze weten alleen niet dat ze er onderdeel van zijn en daardoor ook niet hoe ze eruit kunnen
komen, want zijnsontwikkeling wordt ze nog steeds onthouden. Dat geldt ook voor de
duurzaamheidswereld. Die wereld ziet alleen een nieuwe markt en mist daardoor het
inzicht dat de crisis van het milieu, die ons voortbestaan bedreigt, in wezen door ons ego,
als zijnde de staat van on- of schijnbalans oftewel van zelfvernietiging, wordt veroorzaakt
en derhalve alleen door zijnsontwikkeling opgelost kan worden. Wat natuurlijk niet
wegneemt dat technologische en wettelijke veranderingen noodzakelijk zijn. Maar het is
niet alleen de duurzaamheidswereld die wars is van zijnsontwikkeling. Dat zijn ook alle
andere werelden en zelfs de spirituele. Het egogeloof in de maakbaarheid van het leven en
dus ook van dat waar we al sinds het begin van ons bestaan naar verlangen te weten het
volmaakt zijn of kortweg het Zijn is blijkbaar nog dominant. Maar goed, als dat niet zo
zou zijn, dan was de evolutie gauw afgelopen. Intussen houd ik jullie via het onderstaande
op de hoogte van de versnelling van die evolutie die door de kwantumsprong van ego naar
Zijn wordt veroorzaakt. Hartelijke groet, Cor.
Belemmering
zijnsontwikkeling

Geen nieuws.

Belemmering
zijnsontwikkeling

Wegbereiding
Zijnsontwikkeling

Artikel: Eerst doen dan denken.
Artikel: Beperkt geheugen geeft vrijheid.
Artikel: Vergeet positief denken.
Artikel: Rust de psychologie op experimenteel drijfzand?
Video: The dark side of happiness.
Artikel: Ouders vormen hun kinderen minder dan genen.
Artikel: De culturele elite mist het gezag om te verheffen.
Artikel: Sprong van Felix Baumgartner: teken van armoe.
Artikel: Mediteren heeft even groot effect als therapie.
Artikel: Eigen schuld als je geen pillen slikt.
Video: Jeugd voelt de kwantumsprong aan den lijve.

Wegbereiding
zijnsontwikkeling

Prézijnsontwikkeling

Geen nieuws.

Prézijnsontwikkeling

Bevordering
Zijnsontwikkeling

Video: Science and spirituality.

Bevordering
zijnsontwikkeling

Toepassing
Zijnsontwikkeling

Wat heerlijk om te vernemen dat er nog iemand is die in essentie hetzelfde heeft
doorgemaakt als ik en nu ook aan zijnsontwikkeling doet, ook al noemt ze dat niet zo.
Video: Brandon Bays zijnsontwikkeling, The yourney to the yourney.

Toepassing
zijnsontwikkeling

Activiteiten van NLbe

Laatste nieuws

Links

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.

Ontwikkeling van NLbe

Boodschappen voor de
samenleving

Geen nieuws.

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, bestaande uit enige korte informatie
over mijn boek, 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. De eerste lezing heb ik inmiddels gegeven. De volgende is gepland
op 9 november, zie.

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

Geen nieuws.

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 .
Zoals je hiernaast ziet, staat mijn boek nu ook in een boekhandel. Opvallend
hè? Ben benieuwd of het verkocht wordt.

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”.

