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Ons diepste 

verlangen is 

de realisering 

van ons 

verlicht/ 

volmaakt/echt 

zijn of 

kortweg ons 

Zijn. Tot op 

heden is dat 

niet gelukt. 

Maar daar 

moet nu 

verandering 

in komen. De 

reden 

daarvan is dat 

ons niet-Zijn, 

beter bekend 

als ons ego, 

onze 

gevangensch

ap van de 

materie en 

daarmee de 

staat van 

onbalans is 

die 

zelfdestructief 

is en nu de 

climax 

daarvan 

wordt bereikt 

in de vorm 

van crises die 

ons 

voortbestaan 

bedreigen. 

Dat we ons 

ego zijn is 

dus de echte 

oorzaak van 

Dag << Test Voornaam >>, 

 

Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je je 

uitschrijven dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief. 

 

Allereerst wil ik graag de mensen die voor het eerst de NLbe nieuwsbrief 

krijgen van harte welkom heten. De bedoeling van deze nieuwsbrief tref je 

hiernaast aan. Ik hoop dat je er innerlijk rijker van wordt. 

  

Nieuws over de kwantumsprong van ego naar 

Zijn 

 

Het is inmiddels al bijna een jaar geleden dat ik de laatste nieuwsbrief stuurde. 

Sommigen vroegen zich af waarom ik geen nieuwsbrief meer stuurde. Er was 

simpelweg geen impuls van de Stroom om er één te maken alhoewel er 

redenen te over waren. Want wat was 2015 een heftig jaar. Ik bevond mij meer 

in de luister- en kijk- dan in de actiemodus. Met stijgende verwondering heb ik 

de gebeurtenissen aanschouwt, met daarbij de gedachte: ‘ja natuurlijk laat het 

leven de crisis oplopen als de qua bewustzijn van het leven afgescheiden 

mens zich dreigt uit te roeien’. Er was een dubbel gevoel, een gevoel van 

betrokkenheid en distantie. En een weten dat niets voor niets gebeurt. 

Sommigen vinden dat koud, gevoelloos. Maar dat komt omdat ze de leegheid 

en de volheid, de volledigheid, de eenheid, van het Zijn niet kennen en 

daardoor vaak foutief veronderstellen dat dat liefde of geëmotioneerdheid 

moet zijn. In dat kijken en luisteren is het me duidelijk geworden dat de 

mensen en zelfs de spirituele leraren zich nog ver van de ontwikkeling van het 

Zijn, laat staan van het Zijn zelf bevinden. De spiritualiteit is echt nog een 

houvast zoekend, vlucht en ogenschijnlijk probleemoplossing biedend 

spiritueel materialisme die ik evolutionair heb aangeduid als de 

prézijnsontwikkelingsfase in de evolutionaire ontwikkeling van ego naar Zijn 

van de mens. Het is mooi dat de oosterse spiritualiteit zoals de Advaita 

(nondualiteit) en het Zenboeddhisme de westerse mens helpt om zich bewust 

te worden van de waarnemer van gedachten en gevoelens in zichzelf. En hem 

helpt met waarnemen ervan in plaats van zich erdoor te laten bepalen. Maar 

het grote gevaar is dat men in de waarnemer, in de geest, blijft hangen en 

daardoor gedissocieerd raakt van de gedachten en gevoelens oftewel verloren 
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crises in het 

algemeen en 

de huidige 

existentiële in 

het bijzonder. 

Gezien het 

feit dat we het 

Zijn nog 

steeds niet 

gerealiseerd 

hebben, lijkt 

het realiseren 

ervan een 

onmogelijke 

opgaaf. Maar 

de huidige 

tijdgeest 

maakt dat 

gemakkelijker 

dan ooit. De 

reden 

daarvan is 

dat we op 

onszelf 

worden 

teruggeworpe

n en daardoor 

onszelf 

moeten en 

willen zijn en 

op zoek zijn 

naar ons Zijn 

(wie we echt 

zijn). Dit 

betekent dat 

we de 

mogelijkheid 

hebben een 

kwantumspro

ng in onze 

evolutionaire 

ontwikkeling 

te maken die 

aangeduid 

kan worden 

als de 

kwantumspro

ng van ego 

naar Zijn. 

 

Deze 

nieuwsbrief 

geeft je de 

mogelijkheid 

de 

kwantumspro

ng te volgen 

en informeert 

je over de 

inhoud, de 

raakt in de geest. Precies zoals dat met de miljoenen mensen in het oosten is 

gebeurd. Een toestand die ik aanduid als schijn-Zijn, de dissociatie van de 

ervaring. Of populair gezegd: de hemel in gevlucht, gevlucht bij de (verdere) 

incarnatie, het toelaten van gevoelens, vandaan. Toch is het goed dat het 

gebeurt, omdat de westerse mens verloren is in de materie, het 

tegenovergestelde van de geest. Het is dus te hopen dat de ontmoeting tussen 

oost en west tot de integratie en daarmee tot de overstijging van beide oftewel 

tot het Zijn leidt. Voorlopig ben ik daar niet gerust op want de leraren van de 

oosterse spiritualiteit zijn net zo gelovig en net zo behendig in het overeind 

houden van hun geloof als (religieuze) fundamentalisten. Ik heb eens een 

advaitaleraar alleen maar vragen gesteld over zijn beweringen. Het was 

verbazingwekkend hoe vast hij liep, hoe hij mij op mijn persoon begon aan te 

spreken in plaats van bij de inhoud te blijven en uit het gesprek vluchtte met de 

opmerking dat hij geen zin had in een discussie terwijl ik alleen maar vragen 

stelde. Voor mij weer een bewijs dat de Advaita niet de oneindige eenvoud, de 

éénpuntigheid, machtig is inzake de ontwikkeling van het Zijn en dus niet naar 

het Zijn leidt. Het is een poging jezelf verlicht te redeneren, dus een mentaal 

proces, terwijl het Zijn geen mentale toestand is. 

 

Mijn advies: Trap niet in de verleiding van oosterse spiritualiteit, maar doe 

aan zijnsontwikkeling. En trap ook niet in de bewering van vrijwel de hele 

spirituele wereld dat er vele wegen naar Rome, in dit geval het (verlicht) Zijn, 

zijn. Want in wezen is er maar één Weg, te weten zijnsontwikkeling. Er zijn wél 

vele wegen om geconfronteerd te worden met jezelf en je zo bewust te worden 

van wat in je is. Maar er is maar één methode en dus één Weg om met de 

confrontatie om te gaan en dat is het tot het punt van bevrijding, van Licht, 

toelaten van de ervaring die het leven, die op niets anders uit is dan je Zijn, je 

precies op het goede moment en in de goede volgorde schenkt om verlicht te 

worden of anders gezegd om één te worden met het leven. En negeer daarbij 

de uiterst krachtige en slimme wil van je ego die dit uit overlevingsdrang, want 

het ego moet uiteindelijk letterlijk sterven, wil verhinderen. Dit houdt in dat 

zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het moeilijkste is wat er is. Je 

hoeft dus niet (eindeloos) te mediteren en als je mediteert pas dan ook 

zijnsontwikkeling toe. Verder hoef je geen spirituele boeken te lezen, niet aan 

zelfanalyse te doen en van de ene goeroe en workshop naar de andere te 

hoppen. Het leven zelf realiseert dus je Zijn en niets anders. Vervolg je leven, 

heb geduld, wacht op de confrontatie die vanzelf komt, wees bereid 

geconfronteerd te worden in plaats van er alles aan te doen om dat te 

voorkomen, neem verantwoordelijkheid voor je gevoelens en laat ze toe hoe 

pijnlijk ook. Laat het Licht toe dat dan op een gegeven moment vanzelf 

verschijnt en wees bereid ermee samen te vallen en het door je heen te laten 

gaan. Lees mijn boek ‘Zijn: de ideale wereld’ om te lezen hoe dat universele 

proces voor mij is gegaan en hoe ik uiteindelijk het Zijn heb gerealiseerd en 

het universele ervan, zoals volmaaktheid en de ideale wereld, ervaar. 

 

Intussen worden de crises al aangeduid als ‘the perfect storm’ waarbij 

afzonderlijke crises elkaar versterken en gezamenlijk tot een crisis leiden die 

nooit eerder vertoond is. Precies zoals nu het geval is in de vorm van de 

klimaatcrisis die het voortbestaan van de mensheid bedreigt. Velen, zoals 

wetenschappers, politici, cultuurdragers en cultuurcritici, zoeken dan ook naar 



ontwikkeling 

en het belang 

van het Zijn 

en over de 

activiteiten 

van NLbe.  

Vermeldensw

aardig is 

dat zijnsontwi

kkeling de 

Weg naar het 

Zijn is die 

door het 

leven zelf 

wordt 

gedirigeerd 

en daardoor 

de enige Weg 

is die het Zijn 

daadwerkelijk 

realiseert. 

 

Wil je meer weten 

over de inhoud, de 

ontwikkeling en het 

belang van het Zijn 

en over mijn Weg 

naar het Zijn die ik in 

het jaar 2000 heb 

afgerond, lees dan 

mijn boek 'Zijn: de 

ideale wereld' of ga 

naar mijn website. 

  

nieuwe ideeën. Maar dat blijkt niet te lukken. Niet verwonderlijk gezien het feit 

dat het maakbaarheididee als zijnde onze grondslag van ontwikkeling en 

probleemoplossing een illusie is gebleken en mede daardoor drastisch aan 

zeggingskracht verliest in de samenleving. Ze kunnen dan ook niet anders dan 

er weer op terugvallen, bijvoorbeeld door de oproep tot een moreel onderhoud 

zoals cultuurhistoricus en columnist van De Volkskrant René Cuperus (zie 

artikel hieronder). En natuurlijk, zoals het maakbaarheidsadepten betaamt, tot 

het als zweverig verwerpen van spirituele ontwikkelingen, niet beseffend dat 

ze zelf uit een bouwwerk van waarheden bestaan terwijl er geen waarheden, 

geen vastigheden, bestaan in het universum, dus niet beseffend dat ze zelf 

zweven. Waarheid hebben is dus een illusie. Het enige wat bestaat is 

waarheid zijn: het één zijn met het Geheel (God) en het ongehinderd 

manifesteren van de ongekende Wil ervan. 

 

 

 
 

Toch ben ik weer in de actiemodus beland zoals uit deze nieuwsbrief blijkt. De 

belangrijkste aanleiding daartoe was de Wetenschapsagenda. Die agenda 

verschafte de mogelijkheid voor iedereen om vragen aan de wetenschap te 

stellen. Daar wilde ik graag gebruik van maken. Het is mij namelijk niet gelukt 

om via het KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor 

Wetenschappen, de wetenschappelijke erkenning te krijgen voor de inhoud, de 

ontwikkeling en het belang van het Zijn. De reden daarvan is, verbijsterend 

genoeg, het feit dat er geen enkele wetenschapper blijkt te zijn die de materie 

enigszins machtig is, die boven zijn/haar discipline uit kan stijgen. Zelfs de 

combinatie van het zijn van hoogleraar in 'Philosophy of mind and cognition' en 

research directeur van de faculteit  'Philosophy, Theology and Religious 

Studies' lukt dat niet. Ik hoopte door middel van vragen aan de 

Wetenschapsagenda toch die erkenning te krijgen. Daartoe heb ik twee 

vragen ingediend, te weten: 

 

Vraag 1. Hoe ontwikkelen we ons en lossen we onze problemen op sinds de 

wetenschap heeft aangetoond dat het maakbaarheididee als zijnde onze 
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grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing een illusie is? 

Vraag 2. Hoe manifesteren de door de wetenschap ontdekte dualiteit en 

singulariteit als zijnde de basiseigenschappen van de natuur, het universum, 

zich in de mens? 

 

Ik was één van de eerste 50 personen die een vraag hadden gesteld. Daarom 

mocht ik bij de officiële uitreiking van de agenda aan de onderhavige 

bewindspersonen zijn (zie de foto). Ik moet er 6,5 uur voor in de trein zitten, 

maar het was de moeite waard. Ik ben benieuwd of er een antwoord op komt 

en vooral of die overeenkomt met het antwoord dat ik in mijn boek heb 

gegeven. 

 

Dan nu de ontwikkeling van de 

kwantumsprong van ego naar Zijn (zie logo 

NLbe). Die moet zich helaas nog via crisis 

ontwikkelen omdat de toepassing van 

zijnsontwikkeling uitblijft. De 

vluchtelingenstroom vanuit moslimlanden 

naar Europa is daar wel het meest pregnante onderdeel van. Die stroom 

brengt namelijk veel moslims naar Europa en confronteert de Europeanen 

daardoor met hun diepste, al eeuwen bestaande en meest beangstigende 

religieuze tegenpool. Die polariteit heeft nu bijna het dieptepunt bereikt. Dit als 

gevolg van het feit dat de Europeanen zich van hun dogma’s aan het bevrijden 

zijn terwijl de moslims nog sterk dogmatisch zijn. En de Europeanen zich 

dankzij de Verlichting aan het bevrijden zijn van hun institutionele oftewel door 

de religie gedefinieerde God (God is liefde, oordeler, enz.) en daarmee het 

kind (God) met het badwater weggooien terwijl de moslims nog sterk hechten 

aan hun institutionele God. De moslims confronteren de Europeanen dus met 

doodsangst en het verlies van God. Precies dat is nodig om het Zijn, het één 

zijn met God, te realiseren. De moslims helpen de qua verlichting (= qua 

bewustzijn) verder gevorderde Europeanen dus om tot zijnsontwikkeling over 

te gaan en daardoor hun Verlichting te voltooien. Een voltooiing die gezien de 

existentiële crisis waarin de mensheid zich bevindt van cruciaal belang is en 

op relatief korte termijn waarschijnlijk alleen door Europa in het algemeen en 

Nederland, Hol(y)land, in het bijzonder gerealiseerd kan worden. Wat ons dus 

te doen staat is ons Zijn realiseren. Niet alleen om de huidige en wellicht 

toekomstige crises op te lossen die ons allen bedreigen, maar ook om ons te 

vrijwaren van individuele bedreigingen. Het Zijn is immers dat waar het leven 

op uit is en stopt derhalve met confronteren als het Zijn is gerealiseerd. Dat 

heet de ideale wereld, Utopia, de hemel op aarde, het Paradijs. Een toestand 

die voor ieder mens beschikbaar is. 

 

Verder hobbelt de kwantumsprong lustig voort. De instituties religie, ideologie 

en wetenschap verliezen steeds meer hun hogepriesterschap van de 

waarheid. De mensen worden mede daardoor en door de maatschappelijke 

druk tot meer zelfredzaamheid steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Reden 

waarom de zoektocht naar identiteit alom is. Maar de instituties inclusief de 

media hebben geen flauw benul van het Zijn en de ontwikkeling daarvan en 

daardoor ook niet van de kwantumsprong. Sterker nog, ze willen er niets van 

weten zoals blijkt uit mijn pogingen hen te informeren. Als gevolg van deze 



onwetendheid blijft men de problemen slechts oplossen met het 

gedachtengoed, zijnde het ego-eigen maakbaarheididee, waarmee ze 

gecreëerd zijn. En dat terwijl dit idee wetenschappelijk al lang onderuit is 

gehaald en de samenleving zich ervan aan het bevrijden is zoals de 

ontdogmatisering (de individualisering) laat zien. Dat betekent natuurlijk niet 

dat we problemen niet meer moeten oplossen. Het betekent wel dat we ons 

daartoe niet meer moeten laten leiden door de te kennen wil van ons ego, 

maar door de niet te kennen maar wel te ervaren Wil van ons Ware Zelf, het 

universum, de natuur, God. Een Wil die bestaat uit de impuls tot manifestatie 

in het hier en nu, waarbij dit ‘nu’ niet verward moet worden met het ego-nu, 

verkregen uit ‘je in het nu denken’ van bijvoorbeeld Eckhart Tolle, want in dat 

‘nu’ ben je volgens de wetenschap te laat en ben je dus niet in 

overeenstemming met de Wil. Het ‘nu’ waar het om gaat is de tijdloosheid die 

bestaat in de singulariteit van het zwarte gat, het verlies van alle houvast, waar 

je vanzelf in terecht komt via zijnsontwikkeling als zijnde de Weg naar het Zijn 

en de Wil daarvan die door het leven zelf gedirigeerd wordt. 

 

In het onderstaande overzicht tref je de artikelen van 2015 aan waarvan ik vind 

dat ze de kwantumsprong aantonen. Ik hoop dat deze alsmede alle andere 

artikelen, het zijn er inmiddels al 449, je enig inzicht geven in de reden van de 

huidige vaak heftige gebeurtenissen. En dat je tot het inzicht komt dat je zoals 

velen in deze tijd niet machteloos hoeft te zijn, omdat het enige wat het leven 

van je vraagt de realisatie van je Zijn is, je één zijn met het leven, je ideale 

wereld, je (goddelijke) Kracht. 

 

Ik wens je een nieuw jaar waarin je de Weg naar het Zijn vindt of vervolgt. 

Zo nodig ben ik er voor je. 

 

Hartelijke groet, 

Cor Bijl 

 

 

De kwantumsprong van ego naar Zijn 

Op deze pagina vind je een overzicht van de categoriëen waaruit de 

kwantumsprong bestaat. Tevens vind je er de topics, de belangrijkste artikelen 

en video's, van de kwantumsprong. 

De belemmering van zijnsontwikkeling 

Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de belemmering van 

zijnsontwikkeling door de wetenschap, de politiek, de religie, e.d. 

Het nieuws is: 

Artikel: Jongeren lijden onder verwachting van succes. 

Artikel: Hans Boutellier, directeur van het Verwey Jonker Instituut: De 

Westerse samenleving heeft ook zonder God genoeg morele veerkracht 

Artikel: Prof. Gabriel van den Brink: De politiek is moreel leeg, dat is kwalijk 

Artikel: James Kennedy: Religie kan ook bevrijdend werken 
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De wegbereiding voor zijnsontwikkeling 

Op deze pagina vind je het nieuws betrefende die ontwikkelingen in de 

samenleving die wegbereidend zijn voor de toepassing van zijnsontwikkeling. 

Het nieuws is: 

Artikel: Ongelovigen halen godsgelovigen in 

Artikel: Wereld is volgens veiligheidsexperts twee minuten dichter bij 

ondergang 

Artikel: Hou op met cliché over armoede en terrorisme 

Artikel: IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken 

Artikel: Obama's nationalistische oplossing van het extremisme 

Artikel: Einde rendementsdenken in de wetenschap 

Artikel: Bewijs: Opwarming versterkt zichzelf 

Artikel: Marcel van Dam: Gij zult renderen of ten onder gaan 

Artikel: Europarlementariërs eensgezind over heilzame werking van yoga 

Artikel: Graaibankier is ons spiegelbeeld 

Artikel: Protestantse kerk: Aandacht loont meer dan actie 

Artikel: Meeste uitval door psychische kwaal 

Artikel: Dikke IK 

Artikel: Rutte trekt ten strijde tegen Dikke IK  

Artikel: Intensief contact maakt isoleercel overbodig 

Artikel: Geloven is voor haar verleden tijd 

Artikel: Liefde kan de markt redden 

Artikel: Protestantse kerk: einde status volkskerk 

Artikel: Prof. Ger Groot: Wetenschap is heilig 

Artikel: Dankzij Delft hoeft Einstein geen spoken meer te zien 

Artikel: Philippe Bilger, Frans opiniemaker: Noodzaak alternatief voor geloof 

dat de dood aanprijst 

Artikel: Waarom steeds meer vrouwen samenkomen in een rode tent. 

Artikel: Boris van der Ham: Erken het recht op afvalligheid en ongeloof 

Artikel: Hoe God verdween uit de kerststal 

Artikel: Een bezield politicus gaat heel lang mee 

 

Prézijnsontwikkeling 

Op deze pagina vind je die uitspraken, theorieën en methoden in de spirituele 

wereld die de indruk wekken de mens naar het Zijn te begeleiden, maar dat 

niet doen. Dit vanwege het feit dat ze nog door het ego en daarmee door het 

maakbaarheididee gedomineerd en als zodanig als spiritueel materialisme 

aangeduid worden. Als gevolg van dit maakbaarheididee zijn er inmiddels zo 

veel methoden en theorieën dat door de bomen het bos, het geheel/het 

universele oftewel zijnsontwikkeling, niet meer gezien kan worden. Ze vormen 

wel een opstap naar zijnsontwikkeling waardoor ze als prézijnsontwikkeling 

kunnen worden aangemerkt. Onder De Nuance tref je aan waarom ze als 

prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. De bedoeling ervan is om je 

te helpen niet dezelfde "fout" te maken en daardoor je zijnsontwikkeling te 

belemmeren. Het nieuws is: 

Harhaling: Leidt Advaita naar het Zijn? 
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De bevordering van zijnsontwikkeling 

Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de bevordering van 

zijnsontwikkeling. 

Het nieuws is: Geen. 

 

De toepassing van zijnsontwikkeling 

Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de toepassing van 

zijnsontwikkeling. 

Het nieuws is: 

Artikel: Verlies jezelf om jezelf te kennen  

  

Q&A Nieuws 

  

Q&A 

Op deze pagina vind je vragen over het Zijn en de ontwikkeling ervan alsmede 

de antwoorden daarop. 

Het nieuws is: 

 

 

Nieuws over de activiteiten van NLbe 

 

 

Ontwikkeling van NLbe 

 

Boodschappen voor de samenleving 

 

Activiteiten ten behoeve van de samenleving 

 

Activiteiten ten behoeve van organisaties 

 

Activiteiten ten behoeve van het individu 

 

Lezingen 

 

Open workshops 

 

Bespreking van publicaties 

 

Artikelen 
Artikel: De betekenis en oplossing van het moslimfundamentalisme. 
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Vorige nieuwsbrieven 

  

 

 

 

 

 
Wil je praten over de inhoud van deze nieuwsbrief of andere 

onderwerpen? Word dan gratis lid van NLbe en doe dat in de 

Spinozakamer. Of ga naar de weblog van NLbe: 

www.kwantumsprong.blogspot.nl  

 

 

€  

Vind je deze nieuwsbrief waardevol en wil je daarom bijdragen in de kosten 

daarvan (hosting website, abonnement op kranten en tijdschriften)? Maak dan 

je bijdrage over op NL58INGB0008162981 t.n.v. NLbe, Nederlands instituut 

voor zijnsontwikkeling onder vermelding van 'donatie' en jaar. Vermeld ook of 

je als donateur vermeld wilt worden op donateurs. 

 

Boek van Cor Bijl 

'Zijn: de ideale wereld' 
 

 

Mijn boek: 'Zijn: de ideale wereld' maakt je aan de hand van mijn eigen Weg naar het 

Zijn duidelijk wat het verschil tussen ego en Zijn is, dat zijnsontwikkeling de 

universele Weg naar het Zijn is die het Zijn daadwerkelijk realiseert, dat 

zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het moeilijkste is wat er is, dat het 

realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren is dan ooit en 

dat het ontbreken van zijnsontwikkeling in de samenleving de oorzaak is van de crises 

die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. Lees meer . 
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