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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. 

 

Dag allemaal, 

 

In tegenstelling tot wat sommigen aan de hand van de Mayakalender dachten, hebben we 

2012 overleefd. Maar dat betekent niet dat ons ego, onze gevangenschap van de materie, 

ons houvast, overleeft. Want de kwantumsprong van ego naar Zijn, dat volgens mij de 

echte betekenis is van het einde van de Mayakalender, is volop aan het werk. De autoriteit 

van de (schijn)waarheid van de instituties brokkelt steeds verder af waardoor we steeds 

meer op onszelf worden teruggeworpen en er steeds bewuster van worden dat ons ‘zelf’ 

ons ego is en we ons er zodoende van kunnen bevrijden. Dat is voor velen een pijnlijk 

proces. Kennis over de kwantumsprong kan daar betekenis aan geven waardoor het 

gemakkelijker te verdragen kan zijn. Bovendien geeft het de remedie, te weten: 

zijnsontwikkeling. Maar het nog krachtige ego verzet zich daar tegen en wint helaas maar 

al te vaak. De pijn wordt daardoor alleen bestreden en niet ook of in plaats daarvan 

toegelaten en daarmee bevrijd. Over verzet gesproken: Er was laatst een wetenschapper 

die zei dat mijn boek niet wetenschappelijk is, hetgeen hem er toe zette er geen aandacht 

aan te schenken. Zo iemand denkt dat de wetenschappelijke werkelijkheid de enige 

werkelijkheid is. Hij weet kennelijk niet dat wetenschap in wezen uit is op het realiseren 

van het Zijn, maar dat nooit zal bereiken. Simpelweg, omdat wetenschap zich met vorm 

oftewel met oorzaak en gevolg, met ruimte en tijd, met beheersing, bezig houdt en 

zijnsontwikkeling niet daar het Zijn vrij/onthecht is van vorm en het derhalve overstijgt. 

Dat bezig houden met vorm geschiedt ook nog in de spirituele wereld en kan daardoor 

worden aangeduid als spiritueel materialisme of in mijn woorden als prézijnsontwikkeling. 

Er zijn inmiddels zo veel vormen dat door de bomen het bos oftewel het universele niet 

meer gezien kan worden. Daarom is het belangrijk dat zijnsontwikkeling, als zijnde de 

universele Weg naar het Zijn die oneindig eenvoudig is en het moeilijkste wat er is, 

toegepast wordt. Dat betekent niet dat al die vormen overbodig zijn, maar wel dat die als 

een onderdeel van zijnsontwikkeling gezien moeten worden. Temeer daar 

zijnsontwikkeling geen vorm is en mensen er dus niet van afhankelijk kunnen worden. Dat 

is weliswaar nadelig voor al die mensen die vormen (methoden) aanbieden en er voor hun 

inkomen van afhankelijk zijn, maar zijnsontwikkeling is wel datgene waar al die vormen 

in wezen naar streven doch zonder dat niet realiseren. Ik ben benieuwd of men daartoe 

over kan gaan, omdat ik de indruk heb dat de hechting aan de eigen methode dat 

verhindert, ook al kan die methoden in stand blijven. 

 

Hartelijke groet, Cor 

 

Onderdeel van de 

kwantumsprong 
Laatste nieuws Links 

De kwantumsprong 

Dit is de nieuwe 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 vorige nieuwsbrief zijn er enkele nieuwe toegevoegd. 

De kwantumsprong 

Belemmering 

zijnsontwikkeling 
Artikel: Simon Critchley: De westerse mens kan niet zonder geloof, terug naar de moraal. 

Belemmering 

zijnsontwikkeling 

Wegbereiding 

Zijnsontwikkeling 

Video:  

 

Artikel: 

Artikel: 

Artikel: 

Artikel: 

Artikel: 

Artikel: 

Artikel: 

Artikel: 

Artikel: 

Het brein van de bankier 

 

Vrijere samenleving creëert grotere ego’s. 

Raad van State: Boerkaverbod beperkt godsdienstvrijheid. 

Emoties versus democratie. 

Kerk Rome in diepste crisis sinds reformatie. 

Een mooie tijd voor populisten. 

Nederland gidsland? 

Neoliberalisme heet moreel kompas duurzaam ontregeld. 

Nederland is vertrouwen in leiders kwijt. 

De seculier verkettert. 
 

Wegbereiding 

zijnsontwikkeling 

http://webshop.elikser.nl/spiritualiteit.html
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/de-kwantumsprong
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/belemmeringzijnsontwikkeling/389-simon-critchley-de-westerse-mens-kan-niet-zonder-geloof-terug-naar-de-moraal
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/belemmeringzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/belemmeringzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/388-het-brein-van-de-bankier
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/391-vrijere-samenleving-creeert-grotere-egos#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/393-raad-van-state-boerkaverbod-beperkt-godsdienstvrijheid#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/394-emoties-versus-democratie#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/395-kerk-rome-in-diepste-crisis-sinds-reformatie#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/396-een-mooie-tijd-voor-populisten#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/398-nederland-gidsland#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/399-neoliberalisme-heeft-moreel-kompas-duurzaam-ontregeld#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/400-nederland-is-vertrouwen-in-leiders-kwijt#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/401-de-seculier-verkettert#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl


Prézijnsontwikkeling Video: Is nondual coaching zijnsontwikkeling? 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 Nieuw Links 

Q&A 
Wat is de volmaakte leider en hoe realiseren we die? 

Kan het Zijn arrogant zijn? 
Q&A 

Activiteiten van NLbe 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 email-

gegevens. 
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 . 

Te koop bij  de boekhandel  

bij Elikser en bij 

boekensites als Bol.com 
Ook te koop bij NLbe , zie 

Zijn: de ideale wereld 

 

NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling 

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”. 

 

http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/prezijnsontwikkelingen/390-is-nondual-coaching-zijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/prezijnsontwikkelingen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/bevorderingzijnsontwikkeling/328-science-and-spirituality
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/bevorderingzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/bevorderingzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/toepassingzijnsontwikkeling/335-zijnsontwikkeling-door-brandon-bay
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/toepassingzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/toepassingzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/blog/post/wat-is-de-volmaakte-leider-en-hoe-realiseren-we-die
http://www.nlbe.nl/blog/post/kan-het-zijn-arrogant-zijn
http://www.nlbe.nl/blog
http://www.nlbe.nl/over-nlbe/ontwikkeling-nlbe
http://www.nlbe.nl/nieuws/boodschappen-voor-de-samenleving/199-de-crisis-van-de-politiek-en-de-oplossing-ervan
http://www.nlbe.nl/nieuws/boodschappen-voor-de-samenleving
http://www.nlbe.nl/nieuws/boodschappen-voor-de-samenleving
http://www.nlbe.nl/images/_vti_cnf/Producten/Zijn%20de%20ideale%20wereld.pdf
http://www.nlbe.nl/images/_vti_cnf/Producten/Zijn%20de%20ideale%20wereld.pdf
http://www.nlbe.nl/activiteiten/activiteitensamenleving
http://www.nlbe.nl/activiteiten/activiteitensamenleving
http://www.nlbe.nl/activiteiten/organisatieactiviteiten
http://www.nlbe.nl/activiteiten/organisatieactiviteiten
http://www.nlbe.nl/activiteiten/individueel
http://www.nlbe.nl/activiteiten/individueel
http://www.nlbe.nl/producten/lezingen
http://www.nlbe.nl/producten/open-workshops
http://www.nlbe.nl/nieuws/besprekingpublicaties/346-wat-is-bewustzijn
http://www.nlbe.nl/nieuws/besprekingpublicaties
http://www.nlbe.nl/over-nlbe/hulp-gezocht
http://www.nlbe.nl/boek
http://webshop.elikser.nl/spiritualiteit.html
http://www.bol.com/
http://www.nlbe.nl/boek
mailto:post@nlbe.nl
http://www.nlbe.nl/
mailto:nieuwsbrief@nlbe.nl
http://www.nlbe.nl

