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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,
Zoals jullie misschien wel weten is mijn spirituele weg begonnen dankzij de fundamenteel
nieuwe inzichten over de werkelijkheid die de fysica bood. Ik ben dan ook blij als er door
fysici wetenschappelijk onderbouwde verhalen worden verteld die mijn ervaring van het
Zijn en de ontwikkeling ervan ondersteunen. In mijn vorige nieuwsbrief heb ik het
videoverhaal van Leonard Susskind genoemd. In deze nieuwsbrief wil ik jullie graag
attenderen op het videoverhaal van professor Robbert Dijkgraaf, de Nederlander die
onlangs directeur is geworden van het befaamde Institute for Advanced Study in Princeton
USA (zie onderstaande link). Want dat verhaal komt wel erg overeen met mijn ervaringen.
Zeker als je het combineert met het verhaal van Leonard Susskind dat meer over onszelf
gaat. Ik heb Robbert een email gestuurd in de hoop dat ik mijn ervaringen kan delen met
zijn wetenschappelijke inzichten. En in de hoop dat zijn fundamentele wetenschap en
daarmee de wetenschap als geheel dan eindelijk de scheiding tussen materie en geest
opheft en zodoende het Zijn en het belang ervan gaat erkennen. Want dat is zelfs bij de
Universiteit voor Humanistiek niet het geval (???), laat staan bij andere universiteiten.
Verder hoop ik dat dankzij deze wetenschappelijke inzichten ook de spirituele wereld
wakker wordt. Dat ze gaan beseffen dat het realiseren van het Zijn als zijnde het doel van
spirituele ontwikkeling geen sinecure is, dus niet iets is wat je met meditatie, met jezelf in
het hier en nu denken (Tolle), met je herinneren wie je werkelijk bent, met wat incidentele
opheffing van blokkades, met wat chakra-en auramanipulatie, met wat vergeving van
mensen die je pijn hebben gedaan, met het dienen van anderen, met wat
bezweringsformules om jezelf positiever te zien, met wat inzichten in bijvoorbeeld
(familie)relaties, met wat spirituele dogma’s, met wat inzichten in je verleden of vorige
levens, enz. enz. kunt realiseren. Maar dat er een Weg gegaan moet worden, genaamd
zijnsontwikkeling, die door het leven zelf gedirigeerd wordt en derhalve aan het leven
zelf, die op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, overgelaten moet worden en
vanzelf naar en in het zwarte gat, de singulariteit (de eenheid), van het Ware Zelf leidt
waarin je alle houvast tot en met je ego-identiteit verliest. En die bestaat uit het bewust
zijn en toelaten van de gevoelens, hoe subtiel of pijnlijk ook, die door het leven zelf
geraakt worden en waartoe het negeren van de ego-krachten die dit uit overlevingsdrang
willen verhinderen en tot op heden gewonnen hebben noodzakelijk is. Dat dit tot op heden
niet of nauwelijks gebeurt is de tragiek van ons menszijn die eruit bestaat dat we het meest
bevreesd zijn voor dat waar we het diepst naar verlangen. Maar gelukkig is er de
kwantumsprong van ego naar Zijn die diep confronteert en daarmee de druk om tot
zijnsontwikkeling over te gaan opvoert en waarin de wetenschap een handje helpt om dat
daadwerkelijk te doen. Bedankt Leonard en Robbert.
Hartelijke groet, Cor
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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
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Wetenschappers: Jezelf ben je pas met anderen.
Hirsch Ballin: Het wordt tijd de waarde van het recht voor vrijheid te
herontdekken.
Politie schendt grondrechten van de rechtstaat.

Belemmering
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Professor Robbert Dijkgraaf: The end of space and time.
Professor Jan Rotmans: Transitie in de zorg
Econoom Robert Skidelsky: How much is enough?
Leonard Susskind: The world as a hologram.
(In de vorige nieuwsbrief ontbrak de link naar Leonard Susskind)
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Depressie: praten helpt sowieso
Oprah Winfrey at Harvard: Max out your humanity

Prézijnsontwikkeling

Video:

Margaret Wheatly Phd: Authority on leadership in chaotic times
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Science and spirituality.
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Geen mensen gevonden die zijnsontwikkeling toepassen.
Herhaling. Video: Brandon Bays zijnsontwikkeling, The journey to the journey.

Q&A

Toepassing
zijnsontwikkeling

Nieuw

Q&A

Wat is menselijke waardigheid?
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Mijn boek, getiteld “Zijn: de ideale wereld”, dat de grondslag van NLbe bevat, is
uitgegeven en te koop. Op 4 juli 2012 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.
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Activiteiten ten behoeve
van de organisatie

Ken je mensen (managers) die bovenstaande informatie willen ontvangen, stuur dan diens
email-gegevens.
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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!
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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

Links

Steun NLbe door het boek
bij NLbe te kopen, zie Zijn:
de ideale wereld
Ook te koop bij Elikser en
bij boekensites als Bol.com

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”.

