Zijnsontwikkeling: de universele Weg naar het verlicht/volmaakt/echt
zijn of kortweg het Zijn
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Ons
diepste
verlangen
is de realisering
van ons verlicht/
volmaakt/echt zijn of
kortweg ons Zijn.
Tot op heden is dat
niet gelukt. Maar
daar moet nu
verandering in
komen. De reden
daarvan is dat ons
niet-Zijn, beter
bekend als ons ego,
onze gevangenschap
van de materie en
daarmee de staat van
onbalans is die
zelfdestructief is en
nu de climax daarvan
wordt bereikt in de
vorm van crises die
ons voortbestaan
bedreigen. Dat we
ons ego zijn is dus de
echte oorzaak van
crises in het
algemeen en de
huidige existentiële
in het bijzonder.
Gezien het feit dat
we het Zijn nog
steeds niet
gerealiseerd hebben,
lijkt het realiseren
ervan een
onmogelijke opgaaf.
Maar de huidige
tijdgeest maakt dat
gemakkelijker dan
ooit. De reden
daarvan is dat we op
onszelf worden
teruggeworpen en
daardoor onszelf
moeten en willen zijn

Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je
je uitschrijven dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief.
Dag …………….,
De druk op de samenleving om een begin te maken met het voltooien
van de kwantumsprong van ego naar Zijn neemt toe. Zowel door de
omvang en de diepte van de crises als door die ontwikkelingen die
wegbereidend zijn voor de toepassing van zijnsontwikkeling ter
voltooiing van de sprong. Desondanks is die toepassing voor zover mij
bekend nog geenszins het geval. Ik discussieer heel wat af op internet,
zowel op reguliere als spirituele fora. Dan is goed te merken dat mensen
wel praten over ego en Zijn en daarover zoekend zijn, maar vooral
zoeken naar de bevestiging van hun uiteenlopende aannames erover.
Aangezien die aannames gaan over vorm terwijl het ego en het Zijn geen
vorm zijn stel ik er vragen over. Maar als gevolg van hun zoektocht naar
bevestiging roept dat weerstand op. Hoewel ik vind dat het leren en
daarmee het bewust worden dan achterwege blijft, kan ik het wel
begrijpen. Vragen zagen immers aan de stoelpoten van hun zekerheden,
hun houvast, en dat is beangstigend. Doordat men zich op vorm richt,
kan en is er een grote hoeveelheid theorieën en methoden ontstaan en
ontstaan er steeds nieuwe. Door de bomen kan daardoor het bos, het
geheel, het universele, niet meer gezien worden. Ik kan me dan ook
voorstellen dat gevestigde instituties zich er niet mee inlaten, laat staan
het bevorderen. Sterker nog, het met dedain bejegenen. Daar moet wat
mij betreft verandering in komen anders wordt de sprong niet voltooid
en nemen de crises toe. Ik ben hier zo stellig over, omdat het dankzij
mijn eigen voltooiing van de sprong overduidelijk is dat het leven op
niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn als zijnde het één zijn
met het leven en daartoe crisis als middel hanteert. Hetgeen betekent dat
crisis achterwege blijft als het Zijn is gerealiseerd. Reden waarom ik het
Zijn de ideale wereld noem. Niet alleen op grond van theorie, maar ook
op grond van mijn inmiddels 13 jarige ervaring ervan.
Om die verandering te bewerkstelligen informeer ik beleidsmakers in
instituties over het universele van ego en Zijn alsmede over de
universele ontwikkeling, genaamd zijnsontwikkeling, die de sprong van
ego naar Zijn voltooit. Dat blijkt echter geen gemakkelijke opgaaf. De
reden daarvan is dat ze nog sterk vasthouden aan het ego-eigen
maakbaarheididee en er daardoor vanuit gaan dat problemen alleen in de
vorm op te lossen zijn. Dit ondanks:
A) Het feit dat de samenleving al afstand neemt van dit idee in de vorm
van de wens van de mensen zichzelf te zijn en het tegelijk daarmee
gepaard gaande verlies van autoriteit van de instituties.
B) Het feit dat de wetenschap heeft aangetoond dat alles met alles
samenhangt en niets zeker is.
C) Het feit dat de wetenschap heeft aangetoond dat er zich bij het zwarte
gat waar zijnsontwikkeling vanzelf naartoe en in leidt een
waarnemingshorizon bevindt die de scheiding is tussen de singuliere

en op zoek zijn naar
ons Zijn (wie we echt
zijn). Dit betekent
dat we de
mogelijkheid hebben
een kwantumsprong
in onze evolutionaire
ontwikkeling te
maken die aangeduid
kan worden als de
kwantumsprong van
ego naar Zijn.
Deze nieuwsbrief
geeft je de
mogelijkheid de
kwantumsprong te
volgen en informeert
je over de inhoud, de
ontwikkeling en het
belang van het Zijn
en over de
activiteiten van
NLbe.
Vermeldenswaardig
is dat
zijnsontwikkeling de
universele Weg naar
het Zijn is die door
het leven zelf
gedirigeerd wordt en
daardoor de enige
Weg is die het Zijn
daadwerkelijk
realiseert.
Wil je
meer weten
over de
inhoud, de
ontwikkeling en het
belang van het Zijn
en over mijn Weg
naar het Zijn die ik in
het jaar 2000 heb
afgerond, lees dan
mijn boek 'Zijn: de
ideale wereld' of ga
naar mijn website.

vormloze wereld voorbij die horizon waarin de wetten van de natuur niet
opgaan en onze vormhebbende wereld aan deze kant van die horizon die
een holografische afspiegeling is van de singuliere wereld en waarin de
wetten van de natuur wel opgaan (zie Leonard Susskind en Robbert
Dijkgraaf). Daarmee verklaart de wetenschap de scheiding tussen onze
gedachten en gevoelens enerzijds en ons Ware Zelf als zijnde de
waarnemer, het bewustzijn, daarvan anderzijds. Gegeven het feit dat de
wetten van de natuur niet van toepassing zijn in de singulariteit, is
daaruit af te leiden dat ons Ware Zelf niet maakbaar is oftewel dat wij
niet maakbaar zijn en dus ook de samenleving, zoals veel wordt gesteld,
niet maakbaar is.
Hopelijk interesseren de instituties zich nog eens voor deze informatie.
Ik blijf ze in ieder geval informeren. Zo zijn er weer enkele bijzondere
gebeurtenissen te melden. Dat zijn de nieuwe inzichten in de
kankerbestrijding en de natuurkunde.
De kankerbestrijding heeft uitgevonden dat de oorzaak van kanker een
gebrekkig immuunsysteem is en dat de versterking daarvan kanker kan
genezen. Dat roept bij mij de gedachte op dat het logisch is dat mensen
een gebrekkig immuunsysteem hebben als ze als gevolg van het ego en
het inherente maakbaarheididee daarvan constant in gevecht met
zichzelf zijn. Ik ben dan benieuwd wat er gebeurt als mensen via
zijnsontwikkeling dat gevecht staken. Want gelet op mijn ervaring van
het Zijn zou het zo maar kunnen dat al onze kwalen een gevolg zijn van
onze bewustzijnstoestand van afgescheidenheid van het geheel, het leven
zelf. Temeer daar die kwalen, zoals ik heb ervaren, het middel voor het
opheffen van die afgescheidenheid zijn (zie mijn boek hoofdstuk 11).
Dit vanwege het feit dat ze ons confronteren met onze gevoelens en we
daardoor bewust worden van de wil ervan dat onze kenbare wil is en
onze afgescheidenheid, ons ego, in stand houdt. Met als gevolg dat we
ervoor kunnen kiezen die wil niet meer te volgen en daarmee
zijnsontwikkeling in gang zetten.
De natuurkunde heeft uitgevonden dat de rand van het zwarte gat,
genaamd de waarnemingshorizon, informatie zodanig verspreidt dat we
er niets meer aan hebben. Hetgeen mijn ervaring bevestigt dat bij het
betreden van het zwarte gat, dat vanzelf geschiedt tijdens
zijnsontwikkeling, alle hechting (houvast) verdwijnt inclusief de (nonintentionele) hechting aan onze gevoelens en de in gedachten gevatte wil
ervan zijnde onze kenbare wil. Verder heeft de natuurkunde uitgevonden
dat zwaartekracht uit informatie oftewel uit bits bestaat. Hetgeen
verklaart waarom ik als zijnde in het zwarte gat, waar ik volgens de
natuurkunde niets meer aan informatie heb, volmaakte vrijheid ervaar.
Volgens mij is hiermee de brug tussen wetenschap en spiritualiteit
geslagen waar velen op zitten te wachten. Het zou mooi en bevorderend
voor de voltooiing van de sprong zijn als die brug eens goed beschreven
en institutioneel geaccepteerd werd.
Hartelijke groet,
Cor

Nieuws over de kwantumsprong van ego naar Zijn
De kwantumsprong van ego naar Zijn
Op deze pagina vind je een overzicht van de categoriën waaruit de
kwantumsprong bestaat. Tevens vind je er de topics, de belangrijkste
artikelen en video's, van de kwantumsprong.

De belemmering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de belemmering van
zijnsontwikkeling door de wetenschap, de politiek, de religie, e.d.
Het nieuws is:
Artikel. Prof. M. van Vugt: Utopia kan nooit lukken
De wegbereiding voor zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende die ontwikkelingen in de
samenleving die wegbereidend zijn voor de toepassing van
zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:
Artikel. Prof. Ronald Meester: Die arrogante wetenschap
Artikel. Prof. Ton Schumacher: Laat lichaam zelf tumor te lijf gaan
Artikel. Zen op het spreekuur
Artikel. Wie is die God die bewezen wordt?
Artikel. Nee zeggen, het nieuwe ja
Prézijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je die uitspraken, theorieën en methoden in de
spirituele wereld die de indruk wekken de mens naar het Zijn te
begeleiden, maar dat niet doen. Dit vanwege het feit dat ze nog door het
ego en daarmee door het maakbaarheididee gedomineerd en als zodanig
als spiritueel materialisme aangeduid worden. Als gevolg van dit
maakbaarheididee zijn er inmiddels zo veel methoden en theorieën dat
door de bomen het bos, het geheel/het universele oftewel
zijnsontwikkeling, niet meer gezien kan worden. Ze vormen wel een
opstap naar zijnsontwikkeling waardoor ze als prézijnsontwikkeling
kunnen worden aangemerkt. Onder De Nuance tref je aan waarom ze als
prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. De bedoeling ervan is
om je te helpen niet dezelfde "fout" te maken en daardoor je
zijnsontwikkeling te belemmeren.
Het nieuws is: De spirituele wereld verkeert nog vrijwel volledig in de
prézijnsontwikkelingsfase, in het spiritueel materialisme.
De bevordering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de bevordering van
zijnsontwikkeling.
Het nieuws is: Geen voorbeelden te vinden.
De toepassing van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de toepassing van
zijnsontwikkeling.
Het nieuws is: Geen voorbeelden te vinden.

Q&A Nieuws
Q&A
Op deze pagina vind je vragen over het Zijn en de ontwikkeling ervan
alsmede de antwoorden daarop.
Het nieuws is: Geen nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd. Heb je
een vraag? Ik beantwoord het graag.

Nieuws over de activiteiten van NLbe
Ontwikkeling van NLbe
Boodschappen voor de samenleving

Activiteiten ten behoeve van de samenleving
Activiteiten ten behoeve van organisaties
Activiteiten ten behoeve van het individu
Lezingen
Open workshops
Bespreking van publicaties
Vorige nieuwsbrieven

Boek van Cor Bijl
'Zijn: de ideale wereld'
Mijn boek: 'Zijn: de ideale wereld' maakt je aan de hand
van mijn eigen Weg naar het Zijn duidelijk wat het
verschil tussen ego en Zijn is; dat zijnsontwikkeling de
universele Weg naar het Zijn is die het Zijn daadwerkelijk
realiseert; dat zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het
moeilijkste is wat er is; dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker
en gemakkelijker te realiseren is dan ooit en dat het ontbreken van
zijnsontwikkeling in de samenleving de oorzaak is van de crises die onze
beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. Lees meer .
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