E-mail 17 mei 2013 aan mevrouw G. Lensvelt-Mulders,
Rector Magnificus
Voorzitter college van bestuur
Universiteit voor Humanistiek Utrecht
NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling
Geachte mevrouw Lensvelt-Mulders,
Al sinds het begin van ons bestaan als mens op aarde streven we naar ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg ons
Zijn. Aangezien wij daar nog steeds naar streven, zijn wij daar nog niet in geslaagd.
Het is volgens mij nu echter noodzakelijker dan ooit ons Zijn te realiseren.
De reden daarvan is dat ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, de staat van gevangenschap van de materie c.q de
dualiteit en derhalve de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van
problemen die ons voortbestaan bedreigen.
Nu opeens ons Zijn realiseren zou een onmogelijke opgaaf zijn, ware het niet dat de samenleving een evolutionaire
kwantumsprong ondergaat die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn.
Dit betekent dat het realiseren van ons Zijn tevens gemakkelijker is dan ooit.
Het probleem is echter dat zijnsontwikkeling, als zijnde de universele Weg naar het Zijn, op een hoogst enkele
uitzondering na ontbreekt in de samenleving.
Dit ondanks de vele methoden in vooral de spirituele wereld die beweren het Zijn of andere benamingen daarvoor dan
wel eigenschappen daarvan als balans en rust te realiseren.
Om aan dat ontbreken wat te doen, heb ik NLbe, het Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling, opgericht.
Tevens heb ik een boek getiteld 'Zijn: de ideale wereld' geschreven dat de grondslag van dit instituut bevat (zie bijlage)
en heb ik een website gemaakt waarin onder andere de kwantumsprong van ego naar Zijn in Nederland gevolgd kan
worden. Graag vermeld ik hierbij dat mijn kennis niet gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten, maar op mijn eigen
realisatie van het Zijn.
Het is mijn doel Nederland zo snel mogelijk in staat te stellen voornoemde kwantumsprong te voltooien.
Om die reden zou ik graag zien dat ook uw Universiteit daar aan bij kan dragen. Temeer daar deze over het mens-zijn
gaat.
Ik hoop een uitnodiging van u te mogen ontvangen om hierover in gesprek met u te gaan.
Met vriendelijke groet,
Cor Bijl
Oprichter
NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling
Moesstraat 13
9717 JT Groningen
T +31 (0)50-5736072
M +31 (0)6-20513190
E post@nlbe.nl
W www.nlbe.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------17 mei 2013
Geachte heer Bijl,
Onze universiteit houdt zich inderdaad bezig met vragen rondom het 'mens zijn'. De vragen die wij ons daarover stellen
zijn echter van dusdanig andere aard dan uw vragen, dat een gesprek daarover mij een verspilling van ons beider tijd
lijkt.
Met vriendelijke groet
Prof. dr Gerty Lensvelt-Mulders
Rector Magnificus
Voorzitter college van bestuur
Universiteit voor Humanistiek
Utrecht
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E-mail 22 mei 2013
NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling
Geachte mevrouw Lensvelt-Mulders,
Wat jammer dat u de indruk hebt dat een gesprek een verspilling van ons beider tijd is.
Ik heb die indruk namelijk helemaal niet.
Sterker nog, ik heb de indruk dat we iets voor elkaar kunnen betekenen dat uniek is in Nederland en waar Nederland en
zelfs de wereld als geheel zeer veel baat bij zal hebben.
Dit komt voort uit mijn besef dat Nederland de unieke kans kan benutten die in de huidige existentiële en derhalve
unieke crisis besloten ligt en daarmee haar traditionele voorbeeldfunctie kan bestendigen. Die kans is de mogelijkheid
de kwantumsprong te voltooien die zich op buitengewoon zichtbare wijze in Nederland voltrekt en aangeduid kan
worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn oftewel van gevangenschap van de materie, de dualiteit, naar het vrij
zijn erin, van onvolmaakt naar volmaakt zijn. En daarmee de unieke mogelijkheid heeft om dat te realiseren waar de
mens al sinds het begin van zijn bestaan naar streeft.
Naar mijn idee zijn er drie redenen om de kans zo spoedig mogelijk te benutten, t.w.:
1. Het beëindigt het huidig bereiken van de climax van de intrinsiek zelfdestructieve staat van onbalans van het
ego.
2. Het biedt de mens de mogelijkheid zijn Zijn (wie hij echt is), zijn authenticiteit, te realiseren waar hij nu meer
dan ooit naar op zoek is vanwege het feit dat hij volledig op zichzelf wordt teruggeworpen.
3. Het biedt de mens de nieuwe grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing nu de tot op heden toegepaste
grondslag, die bestaat uit het idee dat het leven maakbaar is, vanwege de contraproductiviteit ervan verlaten
wordt.
Ik meen dat uw Universiteit precies die rol kan vervullen die bij mij ontbreekt en dat is de verspreiding van het inzicht
in de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en het opleiden van mensen tot coach in zijnsontwikkeling.
Verder meen ik dat uw Universiteit daar bij uitstek geschikt voor is, omdat zij zich bezig houdt met wezenlijke vragen
omtrent het mens-zijn en ik, mede als gevolg van mijn realisatie van het Zijn, het antwoord daarop meen te hebben.
Ik hoop van harte dat uw Universiteit die rol wil vervullen, maar als dat niet zo is dan hebben we in ieder geval kunnen
genieten van een buitengewoon fundamentele en daarmee wetenschapsverrijkende conversatie.
Wat mij betreft zou ik dan ook graag zien dat we het gesprek aangaan.
Met vriendelijke groet,
Cor Bijl
Oprichter

Ik heb tot op heden niets meer gehoord van mevrouw Lensvelt-Mulders.
Wat zou de reden daarvan kunnen zijn?
Tot op heden is de mens de gevangene van de materie, het deel, de dualiteit. Een toestand die aangeduid wordt als het
ego. Daardoor was hij niet één met de geest, het geheel, de singulariteit. Een toestand die aangeduid wordt als het Zijn.
Als gevolg van de afgescheidenheid van het Zijn streeft hij er constant naar. Tot op heden is dat niet gelukt. De reden
daarvan is dat hij als gevolg van zijn gevangenschap van de materie het Zijn zoekt in de materie terwijl het Zijn geen
materie, geen vorm, maar geest is. De wetenschap is het instrument waarmee hij die zoektocht uitvoert. Dit betekent dat
de wetenschap fundamenteel ongeschikt is de zoektocht te voltooien. Maar om dat te erkennen moet de uiterst sterke en
slimme overlevingskracht van het ego overwonnen worden. Het feit dat mevrouw Lensvelt-Mulders niet wil praten over
het Zijn en het existentiële belang daarvan terwijl het Zijn de essentie is van het mens-zijn en de Universiteit voor
Humanistiek over het mens-zijn gaat, kan betekenen dat die overwinning nog niet is geschied. Haar opmerking dat ik
andere vragen stel dan zij maakt duidelijk dat zij tot de essentie van het mens-zijn wil komen door vragen te stellen over
(onderzoek te doen naar) de oorzaak en het gevolg van de vorm, de verschijnselen, de gebeurtenissen, betreffende de
mens en de samenleving terwijl dat de materie is en de essentie er derhalve niet te vinden is.

