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Volg de activiteiten van NLbe!
Volg zijnsontwikkeling, de kwantumsprong van ego naar Zijn!
Meer weten?
Lees mijn boek, getiteld:

Zi j n : d e i d e a l e w e r e l d
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.

Dag allemaal,
Dit is de vierde nieuwsbrief van dit jaar. Ik heb nu een paar interactieve lezingen over
mijn boek gegeven. Wat is het fijn om mensen te vertellen dat datgene waar ze ten diepte
naar verlangen, te weten het Zijn (wie je echt bent), in henzelf aanwezig is en dat het
realiseren ervan oneindig eenvoudig is. Ik merk wel dat mijn verhaal zo acceptabel is
omdat ik het Zijn zelf gerealiseerd heb en daardoor in staat ben iedere vraag erover vanuit
mijn ervaring te kunnen beantwoorden. Dat roept ook nog al eens verwarring op.
Bijvoorbeeld als ik zeg dat je vanuit het Zijn waarheid spreekt zonder dat dat dé waarheid
kan zijn. Dé waarheid spreken is kennelijk één van de dominantste dogma’s. Intussen
gebeurt er weer veel in de samenleving. Dat zijn soms schokkende gebeurtenissen zoals
het doodschoppen van een grensrechter. Wat me telkens opvalt is dat men gaat beseffen
dat dit geweld met de hele samenleving te maken heeft en dus geen incidenten zijn die toe
te schrijven zijn aan het soort sport, de afkomst van de daders, enz. Maar wat die
samenleving dan mankeert en wat er aan te doen is, ontbreekt nog steeds. Men weet wel
dat harder straffen niet helpt, maar wat dan wel helpt wordt niet beantwoord, zelfs niet
door hoogleraren die het zouden moeten weten. Steeds meer wordt gezegd dat de
opvoeding beter moet. Men heeft het dan over normen, waarden, grenzen, en dergelijke.
Maar het maakbaarheididee is ten einde, dus dat is precies waar men in deze tijd vanaf
wil, wat niet meer werkt. Het wordt dus hoog tijd dat men gaat beseffen dat de
samenleving de kwantumsprong van ego naar Zijn aan het maken is en dat die, zoals de
verharding van de samenleving laat zien (zie), begint met het vrij spel van het in de
materie gevangen en daardoor dualistische ego. En dat men tevens gaat beseffen dat
zijnsontwikkeling dé methode is om die sprong te voltooien. Ik probeer de media zover te
krijgen dat ze over deze kwantumsprong gaan berichten, maar tot nu toe tevergeefs. Het
ego is kennelijk nog te sterk. De crisis zal dus nog groter moeten worden. Bedenk daarbij
dat je individuele werkelijkheid lichter wordt naarmate je zijnsontwikkeling vordert en je
dus minder en uiteindelijk geen last meer hebt van die crises. Het leven is namelijk op
niets anders uit dan het realiseren van het Zijn (het één zijn met het leven) en gebruikt daar
confrontatie c.q. crisis voor. Als het Zijn is gerealiseerd, is die crisis dus niet meer nodig.
Heerlijk om te ervaren. Prettige feestdagen en Licht toegewenst.
Hartelijke groet van Cor.

Onderdeel van de
kwantumsprong

Laatste nieuws

Links

De kwantumsprong

Dit is de nieuwe overzichtspagina van de kwantumsprong van waaruit je naar de diverse
onderdelen ervan kunt gaan. Ook worden hier de topics van de sprong weergegeven.

De kwantumsprong

Belemmering
zijnsontwikkeling

De Paus roep op niet in de Mayakalender te geloven.

Belemmering
zijnsontwikkeling

Wegbereiding
Zijnsontwikkeling

Artikel: Innovatie, het moet socialer.
Artikel: Helden vallen omdat ze van ons moeten scoren.
Artikel: We hebben geen zin meer in slachtoffers.
Artikel: Wie zich inhoudt krijgt een beter leven.
Artikel: Gedicht van 11-jarig meisje: Ik wou dat ik het was.
Artikel: Ben ik door mijn islamitische roots een minder mens?
Artikel: Heb je recht op geld als liberaal of sociaal-democraat?
Artikel: Eeindelijk tonen politici zelfreflectie.
Artikel: Normen en waarden kritisch bekeken.
Artikel: Het is tijd voor zelfcivilisatie.
Artikel: Neurowetenschap vervalt tot slordige breinporno.
Artikel: Hoe God uit Leiden verdwijnt.
Artikel: Geen vrije wil, wat een denkfout.
Artikel: Je moet kunnen beledigen of spotten.
Artikel: Alfa’s nodig voor de oplossing van de crisis.
Artikel: Telderstichting (wetenschapp. bureau VVD): Onderwijs is toe aan een update.

Wegbereiding
zijnsontwikkeling

Prézijnsontwikkeling

Video: Is de spirituele ontwikkeling die Nyenrode biedt zijnsontwikkeling?

Prézijnsontwikkeling

Bevordering
Zijnsontwikkeling

Video: Science and spirituality.

Bevordering
zijnsontwikkeling

Toepassing
Zijnsontwikkeling

Herhaling. 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 journey to the journey.

Toepassing
zijnsontwikkeling

Q&A

Nieuw
Waarom hebben mensen een idool nodig of willen ze beroemd worden?

Activiteiten van NLbe

Links
Q&A

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 is dus van
start gegaan 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

Laatste artikel: De crisis van de politiek en de oplossing ervan.

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
email-gegevens.

Activiteiten t.b.v. de
organisatie

Activiteiten ten behoeve
van het individu

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

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. Ik heb inmiddels een aantal lezingen gegeven. De volgende is
gepland op woensdag 16 januari te Roosendaal, 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. Ik kom graag!

Open workshops

Bespreking van
publicaties

Video: Onderzoek BBC, wat is bewustzijn?

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”.

