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

Zijn: de ideale wereld
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.

Beste lezer van mijn nieuwbrief,
Margaret Thatcher, de moeder van het huidige neoliberalisme, is
overleden. Zij heeft Groot Brittannië en ook de rest van de wereld bevrijd
van het juk van het doorgeschoten socialisme. Maar daarmee heeft zij, hoe
paradoxaal, de wereld opgezadeld met het juk van het doorgeschoten
liberalisme. Want we zien nu aan de milieuvervuiling, de graaiende
managers, de financiële en economische crisis en de afbraak van de
verzorgingsstaat wat de deregulering als gevolg van het liberalisme
teweeg heeft gebracht. Dat maakt duidelijk dat beide ismes dogma’s zijn en dat dogma’s
zelfdestructief zijn. Het wordt dus hoog tijd dat we ons ontdoen van ons ego dat voor de
overleving ervan houvast in de vorm van dogma’s nodig heeft.
Gelukkig zorgt de kwantumsprong van ego naar Zijn, die zich
momenteel in de samenleving voltrekt, daarvoor. Niet alleen door ons te
confronteren met crises, de teloorgang van de autoriteit van de
traditioneel dogmaleverende instituties als de Kerk, de Staat en de
Wetenschap waardoor de mensen op zichzelf worden teruggeworpen en
dus zichzelf moeten en willen zijn, maar ook door ons een koning te
geven die wel eens een voorloper in de kwantumsprong zou kunnen
worden en dat eigenlijk ook al enigszins is. Hij is immers functioneel onschendbaar, maar
wijkt daarvan af door geen moeite te hebben met ceremonieel koningschap, door goed te
vinden dat mensen hem aanspreken zoals ze zelf willen, door goed te vinden dat er tegen
hem gedemonstreerd wordt, door van mening te zijn dat hij fouten mag maken en door te
zeggen dat aanwezigheid, er zijn, in situaties als bijvoorbeeld het knippen van linten
voldoende is. Daarmee beweegt hij zich in de richting van het Zijn als zijnde de
persoonlijke, de echte, onkwetsbaarheid. Maar om echt een voorloper te zijn zal hij zich
nog kwetsbaarder op moeten stellen, bijvoorbeeld door zijn mening te geven over zaken
die nu nog voorbehouden zijn aan politici en door aan te geven dat hij aan
zijnsontwikkeling doet.
In mijn boek heb ik gezegd dat het politieke landschap van
Nederland de ontwikkeling van het Zijn weerspiegelt. Op de
afbeelding die ik daarvoor gemaakt heb, staat de Koning(in)
bovenaan en dat betekent dat hij/zij het één zijn met het Ware Zelf
oftewel het Zijn vertegenwoordigt. Tot op heden is dat slechts een
gemaakt, een functioneel en dus een onecht Zijn. Want de
Koning(in) is onkwetsbaar door niet zijn/haar mening over zaken
te mogen geven. Daarmee is hij/zij ook slechts een symbool van
eenheid en niet de echte eenheid van het Zijn. Maar dat kan
veranderen als Willem-Alexander doorgaat op de weg die hij
ingeslagen is.
Hartelijke groet,
Cor

Onderdeel van de
kwantumsprong

Laatste nieuws

Links

De kwantumsprong

Dit is de 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: Wees innovatief, wees burgerlijk.
Artikel: Kern Katholicisme: heb uw naaste lief gelijk u zelf.
Artikel: De zaak Yunus: Hechting aan cultuur is ongewenst.

Belemmering
zijnsontwikkeling

Wegbereiding
Zijnsontwikkeling

Video:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:

The surprising truth about what motivates us.
De economische wetenschap laat het afweten
Wetenschap ter discussie
Universiteit staat voor fundamentele omslag
Ceremonieel koningschap is oprechter
Kinderen liever voor ouders dan andersom
Flexwerk bederft bedrijven
Jan Marijnissen ziet vrij spel van het ego

Wegbereiding
zijnsontwikkeling

Prézijnsontwikkeling

Video: Margaret Wheatly Phd: Authority on leadership in chaotic times

Prézijnsontwikkeling

Bevordering
Zijnsontwikkeling

Video: Science and spirituality.

Bevordering
zijnsontwikkeling

Toepassing
Zijnsontwikkeling

Geen mensen gevonden die zijnsontwikkeling toepassen.
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
Q&A

Activiteiten van NLbe

Nieuw
Is zijnsontwikkeling dogmatisch?
Wat is authenticiteit?
Waarom is koning(in) als symbool van eenheid nodig?

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.
Brieven verstuurd naar:
Minister-president M. Rutte
Minister van VWS mevrouw E. Schippers

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. Op dit moment is er
geen nieuwe gepland. Initiatieven zijn dan ook van harte welkom.

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 .

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

NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling

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”.

