Aan: De redactie van de VPRO

NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling
Geachte redactie,
Uw programma ‘De volmaakte mens’ is een goed en bijzonder programma.
Desondanks bevat het een fundamenteel tekort. Een tekort dat schadelijk en zelfs, zoals hieronder
zal blijken, gevaarlijk is voor de samenleving.
Dat tekort wordt veroorzaakt door het feit dat het zich uitsluitend richt op fysieke volmaaktheid
en niet op spirituele.
Het is zelfs zo dat uw programma het bestaan van het wezen van de mens ontkent terwijl de
spirituele volmaaktheid bestaat uit het zijn wie je in wezen bent, ook wel aangeduid als het
verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn: het ideaal waar de mens al vanaf het begin van zijn
bestaan naar streeft.
Ik ben het met uw programma eens dat dit wezen, dit Zijn, geen vaststaand iets is.
Maar het klopt wat mij betreft niet om op grond daarvan dan te zeggen dat het wezen niet
bestaat.
Ik meen dit zo stellig te kunnen zeggen, omdat ik nu al 15 jaar geleden het Zijn zelf gerealiseerd
heb.
Dat betekent dat ik één ben met de waarnemer, het bewustzijn, van mijn gedachten en gevoelens
en de niet te kennen maar wel te ervaren Wil daarvan.
Dit één zijn is het één zijn met het constant veranderende geheel (de natuur, God) waar we van
afgescheiden zijn en waardoor we alsmaar op zoek zijn naar eenheid, harmonie, balans, onszelf.
Als gevolg van de realisatie van mijn Zijn ontdekte ik dat ik daarvoor mijn ego was.
Dat betekent dat ik één was met of anders gezegd bepaald werd door mijn bewuste en onbewuste
gevoelens en de in gedachten gevatte, dus te kennen, wil daarvan.
Gevoelens hebben een in gedachten gevatte wil. Iets wat bekend is, want anders zouden we
bijvoorbeeld niet kunnen zeggen: Luister niet naar je angst.
Het ego is dus niet, zoals over het algemeen wordt verondersteld, een bepaalde manier van doen,
maar een staat van zijn waar overigens ieder mens mee begint zodra hij/zij op aarde komt en de
reden is van voornoemde afgescheidenheid.
Het probleem van het ego is dat het in wezen de gevangenschap van de intrinsiek dualistische
materie en derhalve de staat van onbalans is die zelfdestructief is. Reden waarom we bekend zijn
met begrippen als De Apocalyps, Het einde der tijden en Het laatste oordeel.
In deze tijd lijkt de climax van deze zelfdestructie te worden bereikt in de vorm van
milieuproblemen die voor het eerst in de geschiedenis de mensheid als geheel bedreigen.
Dit betekent dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker is dan ooit.
Dat zou een onmogelijke opgaaf zijn, ware het niet dat zich in de samenleving een kwantumsprong
voltrekt die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn.
De essentie daarvan bestaat uit het feit dat het maakbaarheididee als zijnde onze tot op heden
gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing door de wetenschap is weerlegd
en in de samenleving drastisch aan zeggingskracht verliest. Een verlies dat bevestigd wordt door
het feit dat de mensen op zichzelf worden teruggeworpen en daardoor zichzelf moeten en willen
zijn en op zoek zijn naar hun Zijn (wie ze echt zijn), (identiteitscrisis).
Op grond hiervan kan gesteld worden dat het realiseren van het Zijn niet alleen noodzakelijker is
dan ooit, maar ook gemakkelijker.

Het probleem is echter dat zijnsontwikkeling als zijnde dé methode voor het realiseren van het Zijn
ons grootste taboe is en derhalve ontbreekt in de samenleving, ook al lijken de vele methoden in
vooral de spirituele wereld op het tegendeel.
Gezien het cruciale belang van het realiseren van het Zijn, roep ik u hierbij op om aandacht aan
deze realisatie te besteden.
Mocht u mijn hulp daarbij nodig hebben, dan ben ik daar van harte toe bereid.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn boek ‘Zijn: de ideale wereld’ en naar mijn
website www.nlbe.nl waarin u onder andere voornoemde kwantumsprong kunt volgen aan de
hand van artikelen en video’s.
Wilt u zo vriendelijk zijn mij een reactie te geven?
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