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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 5e en de laatste nieuwsbrief van 2012. Ik hoop dat jullie de nieuwsbrieven
waardevol hebben gevonden. Om daar enigszins inzicht in te krijgen zou ik heel graag van
jullie horen of dat ook het geval is geweest. Wat me namelijk opgevallen is, is dat er zich
geen nieuwe personen voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. Ik meen daar uit af te
kunnen leiden dat de nieuwsbrief niet doorgestuurd wordt binnen jullie netwerk en dus
niet interessant genoeg is voor jullie of dat die wel door jullie doorgestuurd is maar niet
interessant genoeg is voor de ontvangers ervan. Zouden jullie mij daar wat inzicht in
kunnen geven zodat ik kan bepalen of ik ermee doorga?
De kwantumsprong van ego naar Zijn in de samenleving blijft me erg boeien. Ik ben zeer
benieuwd of die door beleidsbeslissers en anderen herkend zal worden en of er dan
daadwerkelijk aan zijnsontwikkeling gedaan zal worden. Op dit moment is daar bij mijn
weten geen sprake van en dat zegt me dat de crises kennelijk nog niet erg genoeg zijn.
Maar wie weet hoeft dat niet doordat 2012 een keerpunt zal blijken te zijn. Iets wat
volgens mij goed mogelijk is, omdat de kwantumsprong niet gaat over het vergaan van de
aarde, maar over het vrij/los komen ervan.
Ik wens jullie een heel goed Nieuwjaar.
Hartelijke groet, 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. Sinds De kwantumsprong
de vorige nieuwsbrief zijn er enkele nieuwe toegevoegd.

Belemmering
zijnsontwikkeling

Artikel: Louis van Gaal: Je kunt nooit jezelf zijn als je geen band hebt met een ander

Wegbereiding
Zijnsontwikkeling

Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:

PvdA wil daders verheffen.
Jan Marijnissen: De samenleving raakt ontzield.
Het einde van de filosofie!?
Hofland: Wortels van de crisis.
Marcel van Dam: Mensen als grondstof.
God is echt wel voldoende beschermd.
Marcel van Dam: Zekerheid is de bron van alle vormen van vertrouwen.
Waarom de een wel rijk wordt en de ander niet.
Joris Luyendijk: Financiële crisis: Doem en gloem.
Onafhankelijke rechtspraak in de verdrukking.
Paus: Homo bedreigt goddelijke orde.
Kerstrede Koningin: Getuigt niet van besef van kwantumsprong van ego
naar Zijn in de samenleving.

Belemmering
zijnsontwikkeling

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

Links

Q&A

Bepalen gedachten je gevoelens of bepalen gevoelens je gedachten?

Activiteiten van NLbe

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”.

