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Nog nooit heeft de mens in zo’n grote crisis gezeten.
En nog nooit was hij zo dicht bij zijn ideaal.

Heb jij daarom ook het gevoel dat er een simpele oplossing is voor alle problemen?

Welnu, die is er!
Iedereen wil zichzelf/uniek zijn, dus je zal die oplossing zeker herkennen. Het is je

Zijn (wie je echt bent)

Dat is de toestand waarin je innerlijke kwaliteiten als je zelfvertrouwen, je rust, je geluk,
je vrijheid, je verantwoordelijkheid, je empathie, je Kracht, enz. volmaakt zijn.

Dat Zijn is natuurlijk wat anders dan wie je nu bent.
Het is namelijk het één zijn met je bewustzijn,

de waarnemer van je gedachten en gevoelens, genaamd je Ware Zelf.

Waarom is het realiseren daarvan simpel?
Omdat het slechts bestaat uit het toelaten van je gevoelens op het moment dat die 
onvermijdelijk door het leven, dat op niets anders uit is dan je Zijn, geraakt worden.

Je vraagt je nu misschien af waarom het Zijn dan nog niet gerealiseerd is.
De reden daarvan is dat het ook het moeilijkste is wat er is.

Je ego, dat je nu bent �, doet er namelijk alles aan om dat toelaten te voorkomen.
Het doet dat via het onderdrukken, manipuleren of vluchten van/voor je gevoelens.

En via het in stand houden van zichzelf met allerlei overtuigingen.

Waarom kan ik hier zo zeker over zijn?
Dat kan ik omdat ik het Zijn al in 2000 gerealiseerd heb.

De details daarvan kun je lezen in mijn boek

‘Zijn: de ideale wereld,
nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit’.

Zijnsontwikkeling noem ik de methode waarmee dat toelaten geschiedt en
waarmee je inzicht wordt geboden in wat je ego en je Zijn inhouden en met je doen.
De bedoeling ervan is dat je die methode, net als ik heb gedaan, zelf kunt toepassen.

Intrigerend?

Maak dan een afspraak met me om er online en/of o�ine kennis mee te maken.

Cor Bijl
De onderstaande referenties geven je een goede indruk over de kwaliteit van mijn 
coaching. Het bijzondere ervan is dat dit is geschied in een besloten Facebookgroep, 
dus online en alleen via tekst. De coaching bestond uit het stellen van vragen ter 
bewustwording van hun bewuste en eventueel nog onbewuste gevoelens. En tegelijk 

daarmee van de werking van hun ego en Ware Zelf. Ze kunnen nu zelfstandig verder met hun 
door het leven zelf gedirigeerde zijnsontwikkeling al kan het zijn dat ze zo nu en dan weer vragen 
hebben of een dieper gaande o�ine begeleiding nodig hebben. Voor meer info over mijn online 
en o�ine coaching, zie https://tinyurl.com/y7q7vjrb

Philip de Mey
Ik ervaar Cor als zijn naam doet vermoeden. Zijn scherpe woorden voortkomend uit een 
verbazingwekkend inzicht tre�en feilloos doel. Op het houtblok van de waarheid wordt 
alle overbodigheid er meteen in splinters afgehakt. Hij weet als geen ander dat het Zijn 
via de gevoelens te bereiken is. Cor heeft slechts een enkele vraag nodig om je van een 

accuraat antwoord te bedienen. Ik ervaar dit als een uitzonderlijke gave waarmee hij ongetwijfeld 
menigeen tot helderheid en inzicht heeft gebracht. De coaching van Cor heeft me bewust 
gemaakt van hoe ik het Zijn kan realiseren. Hij heeft mij over een belangrijke en moeilijk te 
nemen hindernis geholpen in mijn ontwikkeling. De woorden die zijn voortgekomen uit zijn 
verbazend helder inzicht hebben me doen bese�en dat mijn verlichting, mijn Zijn, vooral eerder 
een mentale voorstelling was. 

Otto Slijkhuis
Zijn adviezen zijn recht toe recht aan en ontdaan van enige egotripperij. Daar moet je 
wel mee om kunnen gaan, confrontatie met bepaalde patronen kan tot enig ongemak 
leiden, waarmee je dan overigens direct aan de slag kunt. Ben je meer van het 

stroopsmeren of pappen en nathouden en zoek je eerder erkenning van je ellende dan het 
helpen beëindigen ervan, dan zijn er voor jou genoeg anderen waar je terecht kunt. Cor's 
methode om in het Zijn te komen is volgens mij niet te overtre�en in eenvoud en toepasbaarheid. 

Martin Ubeda
Zijn boek 'Zijn: de ideale wereld' geeft een kraakheldere uiteenzetting tussen 
hoe de wereld wordt ervaren vanuit puur Zijn (onze natuurlijke staat) en vanuit 
Ego (een staat van onvervuldheid, afgescheidenheid, weerstand). In zijn 

coaching geeft Cor antwoorden op zowel vragen als ontwijkend gedrag en kan dan ook als 
confronterend ervaren worden. Voor ieder die vragen heeft betreft bewustwording, spiritualiteit 
en/of behoefte voelt aan coaching kan ik Cor van harte aanraden!

Er is bewustwording ontstaan op een aantal voor mij belangrijke punten:
1. Het besef dat ik emotionele pijn uit de weg ga door mentaal weerstand op te werpen in een 
vorm van vechten, vluchten en/of beschuldigen. Hierdoor blijft de pijn in mij bestaan. Nu weet ik 
dat een bewuste overgave aan emotionele pijn mogelijk is, zonder te vluchten. Hierdoor kan de 
pijn daadwerkelijk gevoeld en doorleefd worden, waardoor deze volledig oplost ('verlichting').
2. Het Leven zelf dirigeert Zijnsontwikkeling. Het is bevrijdend om te weten dat ik niet stappen 
hoef te ondernemen, of op zoek te gaan naar... Het dagelijks leven brengt vanzelf situaties voort 
waarin bestaande pijn en weerstand aan het Licht wordt gebracht. Het toelaten hiervan (volgens 
stap 1) is wat ertoe doet voor mijn ontwikkeling. Mijn leven is een stuk eenvoudiger geworden. 
Cor schijnt licht op een universele ontwikkeling, die (veel) onnodig lijden kan voorkomen,
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Nog nooit heeft de mens in zo’n grote crisis gezeten.
En nog nooit was hij zo dicht bij zijn ideaal.

Heb jij daarom ook het gevoel dat er een simpele oplossing is voor alle problemen?

Welnu, die is er!
Iedereen wil zichzelf/uniek zijn, dus je zal die oplossing zeker herkennen. Het is je

Zijn (wie je echt bent)

Dat is de toestand waarin je innerlijke kwaliteiten als je zelfvertrouwen, je rust, je geluk,
je vrijheid, je verantwoordelijkheid, je empathie, je Kracht, enz. volmaakt zijn.

Dat Zijn is natuurlijk wat anders dan wie je nu bent.
Het is namelijk het één zijn met je bewustzijn,

de waarnemer van je gedachten en gevoelens, genaamd je Ware Zelf.

Waarom is het realiseren daarvan simpel?
Omdat het slechts bestaat uit het toelaten van je gevoelens op het moment dat die 
onvermijdelijk door het leven, dat op niets anders uit is dan je Zijn, geraakt worden.

Je vraagt je nu misschien af waarom het Zijn dan nog niet gerealiseerd is.
De reden daarvan is dat het ook het moeilijkste is wat er is.

Je ego, dat je nu bent �, doet er namelijk alles aan om dat toelaten te voorkomen.
Het doet dat via het onderdrukken, manipuleren of vluchten van/voor je gevoelens.

En via het in stand houden van zichzelf met allerlei overtuigingen zoals de overtuiging 
dat de volmaakte mens, de vrije wil en het Ware Zelf niet bestaat.

Waarom kan ik hier zo zeker over zijn?
Dat kan ik omdat ik het Zijn al in 2000 gerealiseerd heb.

De details daarvan kun je lezen in mijn boek

‘Zijn: de ideale wereld,
nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit’.

Zijnsontwikkeling noem ik de methode waarmee dat toelaten geschiedt en
waarmee je inzicht wordt geboden in wat je ego en je Zijn inhouden en met je doen.
De bedoeling ervan is dat je die methode, net als ik heb gedaan, zelf kunt toepassen.

Intrigerend?
Maak dan een afspraak met me om er online en/of o�ine kennis mee te maken.

Cor Bijl
De onderstaande referenties geven je een goede indruk over de kwaliteit van mijn 
coaching. Het bijzondere ervan is dat dit is geschied in een besloten Facebookgroep, 
dus online en alleen via tekst. De coaching bestond uit het stellen van vragen ter 
bewustwording van hun bewuste en eventueel nog onbewuste gevoelens. En tegelijk 

daarmee van de werking van hun ego en Ware Zelf. Ze kunnen nu zelfstandig verder met hun 
door het leven zelf gedirigeerde zijnsontwikkeling al kan het zijn dat ze zo nu en dan weer vragen 
hebben of een dieper gaande o�ine begeleiding nodig hebben. Voor meer info over mijn online 
en o�ine coaching, zie https://tinyurl.com/y7q7vjrb

Philip de Mey
Ik ervaar Cor als zijn naam doet vermoeden. Zijn scherpe woorden voortkomend uit een 
verbazingwekkend inzicht tre�en feilloos doel. Op het houtblok van de waarheid wordt 
alle overbodigheid er meteen in splinters afgehakt. Hij weet als geen ander dat het Zijn 
via de gevoelens te bereiken is. Cor heeft slechts een enkele vraag nodig om je van een 

accuraat antwoord te bedienen. Ik ervaar dit als een uitzonderlijke gave waarmee hij ongetwijfeld 
menigeen tot helderheid en inzicht heeft gebracht. De coaching van Cor heeft me bewust 
gemaakt van hoe ik het Zijn kan realiseren. Hij heeft mij over een belangrijke en moeilijk te 
nemen hindernis geholpen in mijn ontwikkeling. De woorden die zijn voortgekomen uit zijn 
verbazend helder inzicht hebben me doen bese�en dat mijn verlichting, mijn Zijn, vooral eerder 
een mentale voorstelling was. 

Otto Slijkhuis
Zijn adviezen zijn recht toe recht aan en ontdaan van enige egotripperij. Daar moet je 
wel mee om kunnen gaan, confrontatie met bepaalde patronen kan tot enig ongemak 
leiden, waarmee je dan overigens direct aan de slag kunt. Ben je meer van het 

stroopsmeren of pappen en nathouden en zoek je eerder erkenning van je ellende dan het 
helpen beëindigen ervan, dan zijn er voor jou genoeg anderen waar je terecht kunt. Cor's 
methode om in het Zijn te komen is volgens mij niet te overtre�en in eenvoud en toepasbaarheid. 

Martin Ubeda
Zijn boek 'Zijn: de ideale wereld' geeft een kraakheldere uiteenzetting tussen 
hoe de wereld wordt ervaren vanuit puur Zijn (onze natuurlijke staat) en vanuit 
Ego (een staat van onvervuldheid, afgescheidenheid, weerstand). In zijn 

coaching geeft Cor antwoorden op zowel vragen als ontwijkend gedrag en kan dan ook als 
confronterend ervaren worden. Voor ieder die vragen heeft betreft bewustwording, spiritualiteit 
en/of behoefte voelt aan coaching kan ik Cor van harte aanraden!

Er is bewustwording ontstaan op een aantal voor mij belangrijke punten:
1. Het besef dat ik emotionele pijn uit de weg ga door mentaal weerstand op te werpen in een 
vorm van vechten, vluchten en/of beschuldigen. Hierdoor blijft de pijn in mij bestaan. Nu weet ik 
dat een bewuste overgave aan emotionele pijn mogelijk is, zonder te vluchten. Hierdoor kan de 
pijn daadwerkelijk gevoeld en doorleefd worden, waardoor deze volledig oplost ('verlichting').
2. Het Leven zelf dirigeert Zijnsontwikkeling. Het is bevrijdend om te weten dat ik niet stappen 
hoef te ondernemen, of op zoek te gaan naar... Het dagelijks leven brengt vanzelf situaties voort 
waarin bestaande pijn en weerstand aan het Licht wordt gebracht. Het toelaten hiervan (volgens 
stap 1) is wat ertoe doet voor mijn ontwikkeling. Mijn leven is een stuk eenvoudiger geworden. 
Cor schijnt licht op een universele ontwikkeling, die (veel) onnodig lijden kan voorkomen,
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