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Open brief 

 

 

Geachte heer Rutte, 

 

Voor het eerst in haar geschiedenis wordt de mensheid met uitsterven bedreigd. 

 

En nog steeds denkt zij dat het leven en dus ook dit probleem beheerst kan worden terwijl juist het 

beheers- oftewel maakbaarheididee de oorzaak is van het probleem. 

 

Om dat te veranderen acht ik de volgende WAARSCHUWING gepast: 

 

HET MAAKBAARHEIDIDEE LEIDT TOT ZELFVERNIETIGING 

 

Onderbouwing. 

Zodra de mens op aarde komt is hij qua bewustzijn de gevangene van het materie/dualiteit/deel aspect van 

het universum waarin zich de beleving van ruimte en tijd en oorzaak en gevolg bevindt. Daardoor is hij 

afgescheiden van het geest/singulariteit/geheel (God/natuur/leven zelf) aspect waarin zich ruimte- en 

tijdloosheid (het hier en nu) en het alles-hangt-met-alles-ogenblikkelijk-samen (de eenheid) bevindt. 

 

Deze toestand, genaamd het ego, is de oorzaak van het idee dat het leven en dus ook de mens maakbaar 

is. En dat met dat idee de eenheid met het geest aspect gerealiseerd kan worden. Een realisatie die ook 

wel wordt aangeduid als zelfrealisatie of Zijnsrealisatie. 

 

Echter, de gevangenschap van de dualiteit houdt de mens in een alleen maar te verliezen oftewel in een 

zelfvernietigend (apocalyptisch) gevecht met zichzelf bestaande uit zijn gevoelens. Dat is de reden 

waarom gevoelens worden onderdrukt, gemanipuleerd, gebagatelliseerd, geminacht, er geen 

verantwoordelijkheid voor wordt genomen oftewel een schuldige ervan wordt aangewezen en er vandaan 

wordt gevlucht. En wel zodanig dat de hele economie en alle normen en waarden (dogma’s) op dit 

maakbaarheidsgevecht zijn gebaseerd. 

 

Nu de climax van deze zelfvernietiging nadert dient het maakbaarheididee, dat tot op heden als grondslag 

van ontwikkeling en probleemoplossing is gehanteerd, verlaten te worden. Dat betekent dat de mens niet 

langer gemaakt/gevormd maar zijn Zijn gerealiseerd moet worden. Kortom: 

 

STOP MET HET MAAKBAARHEIDIDEE, REALISEER HET ZIJN 

 

Hoe wordt het Zijn gerealiseerd? 

Het stoppen met het maakbaarheididee betekent het stoppen met het gevecht tegen gevoelens oftewel het 

toelaten van gevoelens. Want, zoals bekend, leidt dat toelaten tot bevrijding en daarmee tot bevrijding uit 

de gevangenschap van het materie aspect en daarmee tot eenheid met het geest aspect, het (heel) Zijn, het 

diepste ideaal van de mens. Dit houdt in dat de ontwikkeling van het Zijn oneindig eenvoudig is. 

Datum: 11-11-2018 

 

Ons kenmerk: kabR02 

 

Uw brief:  

 

Uw kenmerk:  

 

Bijlagen: 1 

 

Onderwerp: Maakbaarheididee leidt tot zelfvernietiging. 
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Is de samenleving toe aan de realisatie van het Zijn? 

Sinds de wetenschap heeft aangetoond dat niets zeker is en alles met alles ogenblikkelijk samenhangt is 

het maakbaarheididee achterhaald. Dat heeft ertoe geleid dat alle dogma’s zijn achterhaald en de autoriteit 

van de dogma c.q. waarheid leverende instituties kerk, staat en wetenschap is achterhaald. Als gevolg 

daarvan heeft de mens alle houvast verloren en is hij drastisch op zichzelf teruggeworpen. Reden waarom 

hij in een identiteitscrisis verkeert en naarstig op zoek is naar zijn Zijn (wie hij echt is). 

 

Ontwikkeling van de samenleving. 

De evolutie beweegt zich van ego naar Zijn, van gevangenschap van de materie naar het vrij zijn erin, van 

onheelheid naar heelheid. Alle ontwikkelingen van de samenleving duiden op een sprong, een 

kwantumsprong, in deze ontwikkeling. Kennelijk wil het leven/God/de natuur/het universum de mens 

behoeden voor uitsterving. De crises dwingen de mens ertoe. De zoektocht naar het Zijn (wie je echt bent) 

helpt de mens de sprong te maken. Actie van de mens zelf blijft evenwel geboden. Hij heeft niet voor 

niets bewustzijn gekregen om zich bewust te kunnen zijn van zijn gevangenschap, zijn ego, en waar die 

toe leidt. De kwantumsprong is op de website en de weblog van NLbe te volgen. 

 

Weet de mens hoe het Zijn gerealiseerd moet worden? 

Als gevolg van de dominantie van het maakbaarheididee en de daarop gebaseerde instituties is de 

ontwikkeling van het Zijn altijd en vaak met veel geweld onderdrukt (Inquisitie, moslimextremisme, 

onwetenschappelijkheid, blasfemie). Dat is de reden waarom zijnsontwikkeling taboe is en derhalve 

ontbreekt in de samenleving. De opdracht is derhalve: 

 

INFORMEER DE SAMENLEVING OVER 

HET BELANG, DE INHOUD EN DE ONTWIKKELING VAN HET ZIJN 

 

*** 

 

Bijbelse overeenkomst. 

Genesis 

‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en 
kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 
 

Vanwege de gevangenschap van de dualiteit houdt de mens zich bezig met de dualiteit tussen goed en 

kwaad en probeert hij met behulp van kennis daaromtrent en op grond van het maakbaarheididee het 

kwaad te bestrijden en het goede te bevorderen. Het sterven daardoor lijkt aanstaande. 

 

De Verlichting voltooid. 

Het Zijn is het verlicht/volmaakt/echt zijn en derhalve de voltooiing van de in de 18e eeuw gestarte 

Verlichting. 

 

Nederland voorbeeldland, Hol(y)land. 

Als Nederland formeel tot de ontwikkeling van het Zijn overgaat, dan is zij hoogstwaarschijnlijk het 

enige land dat dat doet en in dat geval voorbeeldland voor de wereld. 

 

De politieke tegenstellingen overstegen 

De politiek is verdeeld in sociaal en liberaal, in links en rechts, in verantwoordelijkheid en vrijheid. Het 

Zijn is singulair, de staat voorbij de dualiteit, de staat van volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid.  

 

De optimale gezondheid 

Het Zijn is de staat van afwezigheid van innerlijk conflict, de staat van heelheid, de staat van afwezigheid 

van lijden (aan pijn) en daarmee van optimale gezondheid. 

 

De optimale menselijke kwaliteit 

Het Zijn is de staat van afwezigheid van innerlijk conflict en daarmee de staat van volmaakte menselijke 

eigenschappen als standvastigheid, flexibiliteit, creativiteit, leider- en volger-schap, enz. 

 

*** 
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Gedurende achttien jaar heb ik getracht de instituties te bewegen de samenleving over het Zijn te 

informeren. Dat is tot op heden tevergeefs gebleken. Daarom ben ik nu van mening dat alleen de minister-

president voornoemde opdracht uit kan voeren. Ik hoop dan ook voor de samenleving dat u daartoe bereid 

bent. 

 

Ik stel voor een nationaal instituut op te richten dat de opdracht als taak heeft. Ik ben bereid al mijn kennis 

en ervaring aan dit instituut over te dragen. 

 

Voor meer informatie over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn als ook de taboes erop 

met de tegenargumenten verwijs ik u graag naar mijn bijgesloten essay ‘Het nieuwe GROTE VERHAAL 

voor de westerse beschaving’, mijn website www.nlbe.nl en mijn boek ‘Zijn: de ideale wereld’ (reeds in 

uw bezit). 

 

Ik verneem graag uw beslissing en de onderbouwing daarvan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor Bijl 

Oprichter-directeur 


