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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,
Het is Pasen. Jezus is opgestaan nadat hij aan het kruis gestorven is. Dat is een
indringende gebeurtenis die we nog steeds herdenken. Maar beseffen we ook wat dat voor
onszelf betekent? Worden wij ook gekruisigd en zijn we dan tot wederopstanding in staat?
Met andere woorden, kunnen we sterven aan onze pijn, in het Licht opgaan en daardoor
verlicht op aarde zijn of kortweg Zijn? Hoewel dat ons diepste ideaal is en we al sinds het
begin van ons bestaan naar dat ideaal streven, is ons dat tot op heden niet gelukt. Dat
betekent dat het niet-Zijn oftewel het ego ons nog domineert. Maar in deze tijd komt daar
verandering in. Enerzijds omdat de climax wordt bereikt van het in onbalans verkerende
en daardoor zelfdestructieve karakter van het ego. En anderzijds omdat het
maakbaarheididee en daarmee de autoriteit van de op dat idee gebaseerde instituties als de
kerk, de staat en de wetenschap aan zeggingskracht verliezen en bijgevolg de mensen
zichzelf willen zijn en, vooral in de spirituele wereld, op zoek zijn naar hun
verlicht/volmaakt/echt Zijn.
Maar het realiseren van het Zijn betekent de letterlijke dood van het ego. Het ego geeft
zich dus niet zomaar gewonnen. Eén van de hardnekkig door ons in stand gehouden
overlevingstrucs ervan is ons geloof dat er vele wegen naar het Zijn zijn. Er zijn dan ook
vele methoden gecreëerd voor het bewandelen van die wegen. Het aantal is inmiddels zo
groot dat door de bomen het bos oftewel het universele niet meer gezien kan worden en de
mensen daardoor de neiging hebben er niet aan te beginnen, af te haken of op goed geluk
maar door te ‘shoppen’. Verspilde moeite, daar methoden fundamenteel tekort schieten in
het realiseren van het Zijn. Dit vanwege het feit dat ze vanuit de wil van het ego, die uit is
op beheersing oftewel op het realiseren van iets zoals het verwijderen van een blokkade,
van onbalans, van onrust, worden gehanteerd. En daarmee voorbij gaan aan de Wil van het
leven zelf, van God, die op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn en ons
daartoe confronteert met onszelf, ook al wil de wil van ons ego dat vermijden en
bestrijden. Het leven zelf is dus de dirigent van onze zijnsontwikkeling. Wat het leven
daarin van ons vraagt is te sterven aan de ervaring van die confrontatie door de ervaren
gevoelens die tezamen het ego vormen in dankbaarheid te ontvangen. Dat wil zeggen, ze
tot het erin aanwezige punt van bevrijding, van Licht, toe te laten en daardoor innerlijk
vrij/los te komen van de wil ervan die de wil van het ego, dat onze dagelijkse gekende wil
is, vormen. En tevens toe te laten dat het leven zelf ons daarbij helpt in de vorm van
innerlijke manifestaties die te typeren zijn als droomachtige ervaringen. Kortom, toe te
laten dat het leven zelf onze therapeut, onze spirituele coach, is.
Het geconfronteerd worden met onze gevoelens, het sterven aan die gevoelens (in het
zwarte gat), het in het Licht opgaan als gevolg van dat sterven en vervolgens vanuit dat
Licht tot opstanding, tot manifestatie, komen is hetzelfde als zijnsontwikkeling en is wat
mij betreft hetzelfde als de kruisiging en de opstanding van Jezus. De vraag is, blijft het
bij herdenken of doen we wat met de boodschap ervan? Tot op heden is het hooguit bij
herdenken gebleven waardoor het ego en de zelfdestructie ervan nog steeds domineert.
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.

Belemmering
zijnsontwikkeling

Artikel: De zaak Yunus: Hechting aan cultuur is ongewenst.

Wegbereiding
Zijnsontwikkeling

Video:

The surprising truth about what motivates us.

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

Zoeken naar zin (door romanschrijvers) is dwaasheid.
Kennis helpt de mens geen moer.
Verheffing door vertrouwen, niet van bovenaf.
PvdA wil de mens verheffen.
Slachtoffer mag in proces gewenste straf noemen.
Aantal zelfdodingen neemt toe.
Eerste Kamer wil politieke macht.
Toename seksuele intimidatie op school.
Paus moet God wat vrijer laten.
Jongeren moeten vooruitgang opnieuw uitvinden.

Wegbereiding
zijnsontwikkeling

Prézijnsontwikkeling

Video: Vedanta, de oorzaak en de oplossing van het menselijk lijden.
Artikel: De verstikkende invloed van de bezuiniging.

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

Q&A

Activiteiten van NLbe

Nieuw
Hoe voorkom je pesten?
Kan de menswaardigheid van het Zijn geschonden worden?
Waarom kan oogcontact pijnlijk zijn?
Wat is de volmaakte leider en hoe realiseren we die?
Kan het Zijn arrogant zijn?

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. 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 .

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”.

