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Zijnsontwikkeling: de echte oplossing van problemen.

NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling
Geachte heer Bakker,
Op uw LinkedIn pagina lees ik dat u breed geïnteresseerd bent in jeugd- en opvoedingsvragen.
Om die reden wil ik u graag interesseren voor het volgende.
Sinds het begin van zijn bestaan streeft de mens tevergeefs naar de realisering van zijn diepste
ideaal, te weten: het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn.
De reden dat hij dit nog steeds niet gerealiseerd heeft, is het feit dat de ontwikkeling ervan zijn
grootste taboe is en daardoor intensief tegengewerkt is en nog steeds tegengewerkt wordt.
Dit taboe zou nog eeuwig in stand kunnen blijven, ware het niet dat nu het niet-Zijn, beter bekend
als het ego, de climax bereikt van de intrinsieke onbalans en daarmee van de intrinsieke
zelfdestructie ervan in de vorm van existentiële problemen.
Dit betekent dat het nu noodzakelijker is dan ooit het Zijn te realiseren.
Hoewel dat een onmogelijke opgaaf lijkt, kan worden gesteld dat het ook gemakkelijker is dan ooit.
Dit vanwege het feit dat alle belangrijke ontwikkelingen van de samenleving de mogelijkheid
creëren een kwantumsprong te maken die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego
naar Zijn.
Het belangrijkste kenmerk daarvan is het feit dat als gevolg van het wegvallen van het
maakbaarheididee en daarmee van de autoriteit van de daarop gebaseerde instituties de mens op
zichzelf wordt teruggeworpen en daardoor zichzelf moet en wil zijn en op zoek is naar zijn Zijn (wie
hij echt is).
Aangezien dat ‘zelf’ nu nog het ego is, heeft deze vrij spel.
Als gevolg van het dualistische karakter ervan houdt dit in dat de tegenstelling en daarmee de
confrontatie toeneemt.
Vanwege het nog dominante ego en het bijbehorende taboe wordt de oplossing daarvan gezocht in
het toepassen van het ego-eigen maakbaarheididee en dus niet in de ontwikkeling van het Zijn.
Voor zover mij bekend is dit ook in de jeugdzorg het geval.
Het verbaast me dan ook niet dat er vele methoden zijn ontwikkeld ter voorkoming van
bijvoorbeeld het pesten en dat deze niet echt werken.
Om daar verandering in te brengen wil ik graag een gesprek met u om u nader te informeren over
de inhoud, het belang en de ontwikkeling van het Zijn en u daarmee te bewegen de ontwikkeling
ervan vanuit uw instituut te promoten en te implementeren.
Voor nadere informatie verwijs ik u graag naar mijn boek ‘Zijn: de ideale wereld’ en naar mijn
website www.nlbe.nl
In de hoop dat u zich niet laat weerhouden door voornoemd taboe, teken ik,
met vriendelijke groet,

3-7-2014

b2agina 2 van 2

Cor Bijl
Oprichter-directeur
NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling
Moesstraat 13
9717 JT Groningen
T 050-5736072
M 06-20513190
W www.nlbe.nl
E post@nlbe.nl

3-7-2014

