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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

T.a.v. de minister, de heer R.A.A. Jetten 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

Open brief 

 

 

Geachte heer Jetten, 

 

De wereld schiet fundamenteel tekort in 

de aanpak van de klimaatcrisis. 
 

De reden daarvan is dat de huidige aanpak nog geheel gebaseerd is op het 

Newtoniaans/Cartesiaan paradigma oftewel op het idee dat het leven als een machine in elkaar 

zit en dus maakbaar is terwijl dit maakbaarheididee al door de wetenschap achterhaald is, door 

de mensen niet meer geaccepteerd wordt (ontdogmatisering) en intrinsiek zelfdestructief is.  

 

Ten diepste komt deze zelfdestructie tot uiting in ons besef dat ons een apocalyps kan 

overkomen. Dit kan als volgt worden verklaard: 

 

 

We zijn een integraal onderdeel van het geheel, als een cel in een lichaam. 

 

Die cel is een kankercel 

 

omdat we in een zelfdestructief gevecht met onszelf verkeren 

 

bestaande uit de onderdrukking van onze gevoelens. 

 

 

In deze tijd nadert de climax van deze zelfdestructie in de vorm van de potentieel apocalyptische 

klimaatcrisis. 

 

Wat te doen? 

 

Zoals voorgaande verklaring duidelijk maakt, dienen we de onderdrukking van onze gevoelens te 

staken oftewel ze toe te laten. Overeenkomstig mijn ervaring bevrijdt ons dat van de controle 

ervan, van onze innerlijke onvrijheid, en leidt dat tot ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg 

ons Zijn, ons één zijn met en geleid worden door het intrinsiek harmonieuze Al (de natuur), ons 

diepste ideaal. 

 

Het probleem is dat het Zijn taboe is in de samenleving en vooral in de instituties. 

 

Datum: 07-04-2022 

 

Uw brief:  

 

Uw kenmerk:  

 

Bijlagen: 1 

 

Onderwerp: De wereld schiet fundamenteel tekort in de aanpak van 

de klimaatcrisis 
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Mij is gebleken dat dit taboe alleen doorbroken kan worden door een door de overheid opgezet 

nationaal instituut dat de samenleving informeert over de inhoud, de realisatie en het belang van 

het Zijn. 

 

Om die reden beveel ik u aan dit instituut op te zetten. 

 

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de bijlage:  

 

‘Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de mensheid’, 

 

Daarin treft u naast voornoemde taboes en mijn weerlegging daarvan ook aan dat onder invloed 

van de potentieel apocalyptische klimaatcrisis we onderhevig zijn aan een zelfherstellende 

reactie daarop in de vorm van een versnelling van onze evolutionaire ontwikkeling van ego naar 

Zijn, van zelfdestructieve onvolmaaktheid naar volmaaktheid. Een versnelling die mede als 

gevolg van voornoemd taboe bestaat uit crises. En dan vooral uit fundamentele crises zoals de 

identiteitscrisis, de polarisatie en het verlies van dé waarheid (nepnieuws) en bijgevolg van de 

geloofwaardigheid van de instituties. 

 

Verder verwijs ik u graag naar mijn website www.nlbe.nl en mijn boek ‘Zijn, de ideale wereld’. 

 

Mij is gebleken dat een mondelinge toelichting mijnerzijds van cruciaal belang is voor een goed 

inzicht in de materie. 

 

Graag verneem ik uw besluit over mijn aanbeveling. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Cor Bijl 

Oprichter 


