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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, 

 

Het ego geniet volop van zijn vrijheid nu het maakbaarheididee en tegelijk daarmee de 

schijnwaarheden, de dogma’s, van instituties als de kerk, de staat en de wetenschap steeds 

minder als bron van zelfsturing worden gehanteerd. Ook omdat die instituties gedrag 

vertonen dat hun geloofwaardigheid aantast. Die vrijheid van het ego maakt het des te 

lastiger de mens ertoe te bewegen tot zijnsontwikkeling over te gaan, ook al is dat hetgeen 

waar de mens ten diepste naar verlangt. Maar er is hoop, want de kwantumsprong van ego 

naar Zijn is nog volop aan het werk, al is het nog steeds wegbereidend werk. De laatste 

tijd besteden de media wat minder aandacht aan dat werk op micro niveau en wat meer op 

macro niveau. Neem de eenwording in Europa en de weerstand daartegen uit oogpunt van 

identiteitsverlies. Dat staat volop in de belangstelling dankzij de dwang tot eenwording als 

gevolg van de financiële en economische crisis. Men beseft echter niet en wil ook niet 

beseffen dat deze eenwording en het identiteitsverlies inherent is aan de kwantumsprong. 

Eenheid, niet te verwarren met gelijkheid, is namelijk uitsluitend een eigenschap van het 

Zijn. En dat mensen dan bang zijn hun identiteit te verliezen hoort daarbij, want het Zijn is 

de staat waarin de identiteit van het ego, dat op hebben, op houvast, is gebaseerd, verloren 

gaat. Wat zou het toch helpen als mensen hierover voorgelicht worden. Dat is dan ook de 

reden waarom ik onder andere deze nieuwsbrief maak. 

 

Hartelijke groet, Cor 

 

Onderdeel van de 

kwantumsprong 
Laatste nieuws Links 

De kwantumsprong 

Dit is de 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: 

The surprising truth about what motivates us. 

 

De grote vrouwelijke revolutie. 

Zoeken naar zin (door romanschrijvers) is dwaasheid. 

Kennis helpt de mens geen moer. 

PvdA wil de mens verheffen. 

Verheffing door vertrouwen, niet van bovenaf. 

Slachtoffer mag in proces gewenste straf noemen. 

Aantal zelfdodingen neemt toe. 
 

Wegbereiding 

zijnsontwikkeling 

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 

Waarom kan oogcontact pijnlijk zijn? 

Wat is de volmaakte leider en hoe realiseren we die? 

Kan het Zijn arrogant zijn? 

Q&A 

http://webshop.elikser.nl/spiritualiteit.html
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling
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
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/404-de-vrouwelijke-revolutie
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/405-zoeken-naar-zin-door-romanschrijvers-is-dwaasheid#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/406-kennis-helpt-de-mens-geen-moer#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/407-pvda-wil-de-mens-verheffen#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/408-verheffing-door-vertrouwen-niet-van-bovenaf#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/409-slachtoffer-mag-in-proces-gewenste-straf-noemen#Recente-artikelen
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling/410-aantal-zelfdodingen-neemt-toe
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling
http://www.nlbe.nl/nieuws/samenleving/wegbereidingzijnsontwikkeling
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/waarom-kan-oogcontact-pijnlijk-zijn
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


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/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
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