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Minister-president drs. M. Rutte 

Ministerie van Algemene Zaken 

Postbus 20001 

2500 EA Den Haag 

 

 

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 
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Rijsvoorlichtingsdienst 

Ministerie van Algemene Zaken 

T.a.v. de heer S.J. Nawijn, directeur 

Postbus 20001 

2500 EA Den Haag 

 

 

 

 

Geachte heer Nawijn, 

 

Vriendelijk dank voor uw brief als reactie op mijn brief aan minister-president Rutte. 

 

Graag reageer ik hierop met het volgende. 

 

Mede als gevolg van het aangenomen Newtoniaans/Cartesiaans paradigma heeft de samenleving het 

maakbaarheididee als grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing gehanteerd. 

 

Het probleem daarvan is dat het intrinsiek zelfdestructief is en nu de climax daarvan nadert. 

 

Het is dus zaak deze grondslag te veranderen. Die verandering houdt in dat we de mens informeren over 

de zelfdestructie van het maakbaarheididee en over datgene wat daarvoor in de plaats moet komen, zijnde 

de realisatie van het Zijn (wie hij/zij echt is), het één zijn met het Al, zijn diepste ideaal. 

 

Ik begrijp dat dit uitgelegd kan worden als het aanreiken/opleggen van een levensvisie en dat het niet de 

taak van de overheid is om dat te doen. Daartegen wil ik graag het volgende inbrengen: 

 

1. Het door de hele samenleving en vooral door de instituties gehanteerde maakbaarheididee is ook 

een levensvisie en derhalve niet gevrijwaard van verandering. 

2. Sinds de wetenschap heeft aangetoond dat niets zeker is en alles (ogenblikkelijk) met alles 

samenhangt is het Newtoniaans/Cartesiaans paradigma en daarmee het maakbaarheididee 

achterhaald. 

3. De ontwikkeling van het Zijn is geen levensvisie in de geëigende zin van een dogmatische 

menings- en gedragsbepalende leer. Integendeel, het bevrijdt van iedere levensvisie en daarmee 

van de al eeuwen durende en veel slachtoffers kostende strijd tussen de verschillende 

levensvisies. 

4. Het is van cruciaal belang te beseffen dat het hier om de noodzakelijke verandering van onze 

intrinsiek destructieve grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing gaat en dat daartoe de 

schroom om als overheid als levensvisie-aanreiker, als goeroe, bestempeld te worden verlaten 

moet worden. Temeer daar nu de climax van die zelfdestructie nadert en de onderstaande 

identiteitscrisis zich voltrekt. 

5. Mede als gevolg van het achterhaald zijn van het als bron van zelfsturing, als dogma-leverancier, 

gebruikte maakbaarheididee wordt de mens drastisch op zichzelf teruggeworpen en is hij op zoek 

naar zijn Zijn (wie hij echt is). Een toestand die bekend staat als de zeer psychisch belastende en 

strijd veroorzakende identiteitscrisis. Het probleem hierbij is dat vanwege de dominantie van het 

maakbaarheididee zijnsontwikkeling als zijnde de enige, want door het leven zelf gedirigeerde, 

weg naar het Zijn ontbreekt in de samenleving. Dit met als gevolg dat de mens niet geholpen 

wordt in zijn zoektocht en de destructie van het maakbaarheididee voortduurt. 

Datum: 14-12-2018 

 

Ons kenmerk: kabR03 

 

Uw brief: 11-12-2018 

 

Uw kenmerk: 4038314 

 

Bijlagen:  

 

Onderwerp: Maakbaarheididee leidt tot zelfvernietiging. 
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In mijn bij mijn vorige brief bijgevoegde essay ‘Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse 

beschaving’ heb ik voorgesteld een nationaal instituut op te richten met als taak de samenleving te 

informeren over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van de ontwikkeling van het Zijn en haar 

indien gewenst te helpen bij het toepassen ervan. Daarbij heb ik aangegeven dat ik bereid ben al mijn 

kennis en ervaring aan dit instituut over te dragen. 

 

Graag verneem ik van de minister-president of hij bereid is dit instituut op te richten. Mocht dat niet zo 

zijn, dan verneem ik graag wat hij dan wel gaat doen om de samenleving van het maakbaarheididee af te 

helpen oftewel het Zijn te realiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor Bijl 

Oprichter-directeur 
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Minister-president drs. M. Rutte 

Ministerie van Algemene Zaken 

Postbus 20001 

2500 EA Den Haag 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Rutte, 

 

In mijn brief van 11 november jl. heb ik u gewaarschuwd voor het feit dat het maakbaarheididee als zijnde onze tot 

op heden gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing intrinsiek zelfdestructief is en nu de climax 

daarvan nadert in de vorm van de opwarming van de aarde. 

 

Ook heb ik u op de hoogte gesteld van het feit dat als gevolg van deze climax de samenleving onderhevig is aan een 

evolutionaire sprong in ontwikkeling die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn en dat alle 

zeer diepgaande, crisis-verhogende en veelal onbegrepen veranderingen van deze tijd onderdeel daarvan zijn. 

 

Dit betekent dat het van existentieel belang is de samenleving te helpen het Zijn te realiseren, temeer daar het inzicht 

in het Zijn en de ontwikkeling ervan volledig ontbreekt. 

 

Over de wenselijkheid daarvan kan ik u zeggen dat als gevolg van de sprong de mensen drastisch op zichzelf 

worden teruggeworpen en daardoor in een diepgaande en veelomvattende identiteitscrisis verkeren waarin ze bewust 

dan wel onbewust op zoek zijn naar hun Zijn (wie ze echt zijn). 

 

Via de heer S.J. Nawijn, directeur van de RVD, heb ik vernomen dat u niet bereid bent de samenleving te helpen, 

omdat het niet de taak van de overheid is de samenleving een levensvisie aan te reiken. Hoewel ik de heer Nawijn 

argumenten heb aangedragen die dit argument teniet doen en dit argument ondergeschikt maken aan het grotere en 

zelfs existentiële belang, blijft de heer Nawijn bij zijn besluit. 

 

Ik meld u het voorgaande omdat mijn eerste brief aan u gericht was en de discussie met de heer Nawijn beëindigd is. 

 

Ik hoop dat u op enig moment bereid zult zijn uw beslissing te heroverwegen. 

Daartoe hoop ik dat u advies zult aanvragen bij een of meerdere van uw relevante adviesorganen zoals het SCP, de 

Gezondheidsraad, de Onderwijsraad, het RIVM, de WRR (de Nationale Wetenschapsagenda waagde zich niet aan 

het antwoord op mijn 2 vragen, zijnde: 1) Hoe manifesteren de door de wetenschap ontdekte dualiteit en singulariteit 

als zijnde de basiseigenschappen van de natuur, het universum, zich in de mens? 2) Hoe ontwikkelen we ons en 

lossen we onze problemen op sinds de wetenschap heeft aangetoond dat het maakbaarheididee als zijnde onze 

grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing een illusie is?). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Cor Bijl 

Oprichter-directeur 

Datum: 05-02-2019 

 

Ons kenmerk: kabR04 

 

Uw brief: 11-12-2018, 29-01-2019  

 

Uw kenmerk: 4038314, 4047234 

 

Bijlagen:  

 

Onderwerp: Maakbaarheididee leidt tot zelfvernietiging. 
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Minister-president drs. M. Rutte 

Ministerie van Algemene Zaken 

Postbus 20001 

2500 EA Den Haag 

 

 

Open brief 

 

 

Geachte heer Rutte, 

 

In mijn brieven van 15-04-2013, 17-05-2016 en 11-11-2018 heb ik u geïnformeerd over de existentiële 

noodzaak om als samenleving de ontwikkeling van het Zijn, genaamd zijnsontwikkeling, als nieuwe 

grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing te hanteren. Een hantering die noodzakelijk is om de 

zich voltrekkende evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn, die de huidige existentiële en andere 

(mega) crisis voortbrengt zolang het Zijn niet gerealiseerd is, te voltooien. 

 

Ondanks mijn brieven hebt u geweigerd de samenleving over deze nieuwe grondslag te informeren, laat 

staan haar te helpen bij het toepassen ervan teneinde voornoemde sprong te voltooien en daarmee haar 

lijden te beëindigen. U hebt dat geweigerd op grond van een principe dat kennelijk belangrijker is dan het 

voorkomen van de bedreiging van het voortbestaan van de mensheid, het drastisch verminderen van 

agressie (criminaliteit) en het helpen van de zoektocht van de mens naar identiteit (zie brief van 5-2-19).  

 

Verder hebt u het geweigerd ondanks het feit dat de ontwikkeling van het Zijn het grootste taboe van de 

samenleving is en derhalve geen van de instituties die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de 

samenleving en het fundament ervan vormen er aandacht aan wil besteden. Reden voor mij om aan te 

nemen dat het bij uitstek aan u is om dat wel te doen. Daarbij hoop ik dat u inziet dat uw weerstand tegen 

visies geen betrekking heeft op de ontwikkeling van het Zijn. Die ontwikkeling gaat in tegenstelling tot 

alle tot op heden geformuleerde visies namelijk niet over vorm/gedrag waardoor die de intrinsiek 

zelfdestructieve dualiteit ervan ontbeert. 

  

Praktisch inzicht. Ik kan mij voorstellen dat uw weigering mede gebaseerd kan zijn op mijn nalatigheid 

u van een praktisch inzicht in voornoemde kwantumsprong te voorzien. Daarom zal ik dat hiernavolgend 

doen via de volgende fenomenen als onderdeel van deze sprong:  

 

1. De evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn. 

Ter voltooiing van het doel van het zijn op aarde, zijnde de realisatie van ons verlicht/volmaakt/echt zijn 

of kortweg ons Zijn, ons diepste ideaal, voltrekt zich een evolutionaire sprong in ontwikkeling die kan 

worden aangeduid als de kwantumsprong van ego naar Zijn. Alle fundamentele/diepgaande en 

veelomvattende veranderingen zoals de apocalyptische bedreiging van ons voortbestaan als gevolg van de 

opwarming van de aarde zijn onderdeel van deze sprong.  

 

 

Datum: 16-04-2019 

 

Ons kenmerk: kabR05 

 

Uw brief:  

 

Uw kenmerk:  

 

Bijlagen:  

 

Onderwerp: Praktisch inzicht in kwantumsprong ego naar Zijn. 
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2. De bedreiging van ons voortbestaan als gevolg van de opwarming van de aarde. 

Deze bedreiging komt voort uit het feit dat we als gevolg van ons zijn op aarde en dus in de intrinsiek 

dualistische materie in een constant gevecht met onszelf of beter gezegd met onze gevoelens verkeren dat 

we alleen maar kunnen verliezen en nu aan het verliezen zijn. Een verliezen dat zich via de buitenwereld, 

in dit geval via de opwarming van de aarde, kan manifesteren omdat alles met alles en dus ook onze 

binnenwereld met onze buitenwereld samenhangt. Dat zijn in de materie, dat ons erin gevangen houdt, 

ons ermee identificeert, ons eraan hecht, is ons ego. Het Zijn is de staat waarin we vrij zijn van dit ego en 

daarmee één zijn met de Geest/het Al/het Geheel/de natuur/God en in overgave zijn aan de niet te kennen 

maar wel te ervaren Wil ervan. Een toestand die overeenkomt met de intrinsiek harmonieuze en duurzame 

natuur, maar dan bewust.  

 

3. De veel gehoorde (apocalyptische) doemscenario’s. 

 Deze doemscenario’s komen voort uit de in punt 2 genoemde bedreiging van ons voortbestaan. Ze 

verwijzen echter niet naar het gevecht met onszelf als zijnde de fundamentele oorzaak ervan, maar 

misbruiken de diepe angst ervoor voor politiek gewin. Dat wil zeggen dat er vormen worden bepleit ter 

oplossing van het doemscenario terwijl het Zijn als zijnde de fundamentele/echte oplossing geen vorm is. 

 

4. De verharding van, de polarisatie in, de samenleving. 

Deze verharding, over het algemeen aangeduid als polarisatie, is het gevolg van het wegvallen van het 

maakbaarheididee als grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing en daarmee van de dogma’s die 

het dualistisch ego van de mens, dat hem domineert zodra hij op aarde komt, in toom hielden. Met andere 

woorden, het dualistische uit gevoelens bestaande ego heeft vrij spel. De verharding, zelfs tot en met 

terreur, is nodig in de in punt 2 genoemde evolutionaire ontwikkeling van ego naar Zijn, van onheelheid 

naar heelheid. De reden daarvan is dat de mens met zichzelf geconfronteerd moet worden om zich bewust 

te worden van zijn uit gevoelens en gekende wil bestaande ego en daarmee de kans te bieden er 

zijnsontwikkeling op toe te passen. Des te meer gevangen van het ego des te minder aan 

zijnsontwikkeling wordt gedaan en des te groter de confrontatie.  

 

5. De aantasting van de democratie. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn is de sprong van beheersing van het leven naar overgave eraan. De 

democratie is een systeem ter beheersing van het leven. Niet verwonderlijk derhalve dat de democratie 

wordt aangetast. Dit betekent niet dat de democratie weg moet, maar wel dat het Zijn gerealiseerd moet 

worden. Als dat gerealiseerd is dan ontstaat de Verlichte democratie gestuurd door de Wil van het Al/de 

natuur/het leven zelf/het Ware Zelf/God. Een Wil die niet gekend maar wel ervaren kan worden als de 

impuls tot manifestatie in het hier en nu (in kwantumtheorie: ‘The collapse of the wave function’). Die 

Wil kan wel of niet overeen komen met onze gekende wil. 

 

6. De aantasting van de waarheid en de geloofwaardigheid van de daarop gebaseerde 

instituties. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn is de sprong van waarheid hebben naar waarheid (volmaaktheid, 

echtheid) zijn. De sprong heeft er voor gezorgd dat de wetenschap heeft aangetoond dat niets zeker is, 

alles met alles samenhangt en ruimte en tijd nul kunnen zijn en dus dé waarheid niet bestaat. Logisch 

derhalve dat de waarheden van de traditioneel waarheid in pacht hebbende instituties kerk, staat en 

wetenschap niet langer als waarheid en daarmee als bron van zelfsturing, als dogma, geaccepteerd 

worden.  
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7. De aantasting van de geloofwaardigheid van de politiek. 

Zoal in punt 5 gesteld, zorgt de kwantumsprong voor de ongeloofwaardigheid van dé waarheid en 

daarmee van de instituties in hun functie van hogepriesters van de waarheid. De politiek, de staat, is één 

van die instituties. Niet verwonderlijk derhalve dat de geloofwaardigheid ervan afneemt. Dat wordt nog 

versterkt door het feit dat de politiek nog geheel bevangen is door het ego-eigen maakbaarheididee dat 

inmiddels achterhaald is en bovendien in de vorm van paradoxen tegen de grenzen ervan aanloopt. 

 

8. Het populisme. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn ontneemt de mens zekerheden als bijvoorbeeld dé waarheid en 

daarmee van houvast. Dat verlies van houvast betreft ook het verlies van de op ‘hebben’ op vorm 

gebaseerde ego-identiteit. Dit is de reden van de heersende identiteitscrisis. Het populisme, bestaande uit 

de identiteit zoekende mens, is het gevolg daarvan. Als gevolg van het in punt 3 genoemde vrij spel van 

het dualistische ego en het feit dat het ego uit gevoelens en de gekende wil daarvan bestaat is die identiteit 

zoekende c.q. populistische mens tevens een door gevoelens en door dualiteit (polarisatie) geleide mens. 

 

9. De machtspolitiek. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn creëert allereest het vrij spel van het ego om de mens bewust te 

maken van zijn ego en zich er zodoende van te bevrijden. Dat vrij spel van het ego is het vrij spel van de 

drang van de mens het leven te beheersen. Dit is de reden van de bestaande en opkomende machtspolitiek 

en de opkomst van dictators. De dogma’s van de (Christelijke) beschaving hielden het ego in bedwang en 

zorgden voor een laagje beschaving. Nu het ego vrij spel heeft en dictators voortbrengt staat dat laagje 

onder druk en daarmee de mensenrechten. Die druk kan nu zelfs fascistisch genoemd worden (Baudet). 

Het Zijn is ontdaan van macht c.q. de drang het leven te beheersen en handelt derhalve vanuit intrinsieke 

(non-dogmatische) harmonie oftewel vanuit (goddelijke) Wil/Kracht. De kwantumsprong van ego naar 

Zijn is in dit licht de sprong van machtspolitiek naar Krachtspolitiek. 

 

10. De roep om de ‘sterke man’. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn ontneemt de mens zekerheden en daarmee houvast. Dat verhevigt 

de zoektocht naar houvast. In combinatie met de drang van het op beheersing van het leven oftewel op 

macht gerichte en nu vrij spel hebbende ego leidt dat tot de roep om de ‘sterke man’. Het risico daarvan is 

de bedreiging van de democratie en de mensenrechten. Het op fundamenteel niveau voorkomen daarvan 

geschiedt vanzelfsprekend door de ontwikkeling van het houvast-loze oftewel innerlijk vrije Zijn. 

 

11. De individualisering. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn is de sprong van deel-zijn naar geheel-zijn waarin het deel-zijn 

besloten ligt. De individualisering en de globalisering zijn uitingen van die sprong in de vorm en daarmee 

een evolutionaire tussenstap in de richting van het Zijn. Vanwege het feit dat het ego vrij spel heeft en 

derhalve tot veel ‘problemen’ leidt, wordt de individualisering als doorgeschoten beschouwd. Vanwege 

de onbekendheid met het Zijn worden alleen de problemen aangepakt en de ontwikkeling van het Zijn 

achterwege gelaten. Daardoor wordt het zelfdestructieve ego in stand gehouden en worden de 

tegenstellingen in het beleid ter oplossing van de problemen uitvergroot (aanpak leidt tot verlies van 

fundamenten van de democratie, zoals verlies van vrijheid en privacy, en tot vele andere paradoxen). 

 

12. Het falen van het neo-liberale beleid. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn heeft geleid tot ontdogmatisering en bijgevolg tot het vrij spel van 

het dualistische en op beheersing van het leven, op ‘hebben’, gerichte ego. Het neo-liberale beleid is daar 

de politieke uiting van. De legitimering daarvan was dat de markt alle problemen kan oplossen en dat het 

tegemoet komt aan de wens van de mens om vrij te zijn. Echter, het beleid heeft het intrinsiek 
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zelfdestructieve ego vorm-macht gegeven en daardoor de problemen vergroot. Hoewel het vrij spel van 

het ego de indruk wekt van meer vrijheid is dat slechts meer vrijheid van de intrinsiek beperkte en dus 

vrijheid belemmerende vorm. Deze vrijheid is dus niet de volmaakte, niet van vorm afhankelijke, 

innerlijke vrijheid van het Zijn dat het diepste ideaal van de mens is en waarvan de realisatie nu van 

existentieel belang is. 

 

13. De visieloosheid. 

Het fundament van de kwantumsprong van ego naar Zijn is het feit dat de wetenschap heeft aangetoonde 

dat het maakbaarheididee als zijnde onze grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing achterhaald 

is en dat tegelijk daarmee de zekerheden, de dogma’s, waarmee het leven ‘gemaakt’ werd niet langer 

geaccepteerd werden en worden. Dit feit in combinatie met de slechte ervaringen met religieus, 

ideologisch en wetenschappelijk ingegeven visies haalt de bodem onder visievorming vandaan. Logisch 

derhalve dat er visieloosheid heerst. Vergeten wordt dan echter dat er ook een visie bestaat die niet over 

vorm oftewel over het met behulp van dogma’s gemaakte gedrag gaat, maar over het dogmavrije c.q. 

innerlijk vrije Zijn. Een visie die nu van existentieel belang is. 

 

14. De roep om een nieuw GROOT VERHAAL voor de samenleving. 

Het verlies van het maakbaarheididee en daarmee van de oude op dit idee gebaseerde verhalen leidt tot de 

roep om een nieuw groot verhaal. Temeer nu de mensheid met uitsterven wordt bedreigd. Tot op heden 

ontbreekt dit verhaal. Enerzijds uit vrees voor de gevolgen van de oude verhalen. Anderzijds vanwege het 

verlies van het maakbaarheididee als grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing. Het nieuwe 

grote verhaal moet daarom het maakbaarheididee teniet doen en derhalve bestaan uit de ontwikkeling van 

het Zijn van de mens. Zie het essay: ‘Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving’, 

https://goo.gl/pRfKBZ 

 

15. De islamitische radicalisering. 

Het idee dat de radicalisering op te lossen is met westerse normen en waarden is achterhaald. Het is 

daarom zaak ze iets te bieden dat deze normen en waarden ontbeert en aan hun diepste verlangen 

tegemoet komt. Dat diepste verlangen is het paradijs, de hemel op aarde. Die toestand bevindt zich in het 

verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn en wordt zonder normen en waarden gerealiseerd. 

 

Het feit dat de westerse wereld islamiseert en daarmee geconfronteerd wordt met sterk dogma gedreven 

mensen maakt die wereld bewust van de eigen dogma’s en daarmee van het ego. Dat is nodig om zich 

bewust te worden van het eigen ego, wat die doet om zichzelf in stand te houden, dat die instandhouding 

beëindigd moet worden en hoe dat kan. 

 

Ook confronteert de sterk gelovige moslim de westerse wereld met haar afschrijving van God (God is 

dood). Een afschrijving die in wezen gaat over de religie als zijnde het instituut dat God buiten de mens 

plaatst, zichzelf als plaatsvervanger van God op aarde beschouwt en zodoende meent te kunnen bepalen 

hoe mensen moeten leven en daartoe dogma’s uitvaardigt. Niet wetende dat daarmee het kind (God) met 

het badwater (het instituut religie) wordt weggegooid en zodoende de ontwikkeling van het Zijn als zijnde 

het één zijn met het Al/God wordt belemmerd. 

 

16. De verantwoordelijkheid van de westerse wereld. 

De westerse wereld is dankzij de Verlichting het verst gevorderd in de ontwikkeling van het Zijn als 

zijnde de verlichte staat van de mens. Nu het ego, het niet-Zijn, de climax nadert van de intrinsieke 

zelfdestructie ervan kan gesteld worden dat de westerse wereld de verantwoordelijkheid heeft haar 

Verlichting te voltooien van een mentaal aangenomen naar een zijns staat. 
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17. De onbetaalbare gezondheidszorg. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn veroorzaakt in eerste instantie het vrij spel van het 

dualistische/polariserende ego en daarmee psychische en psychosomatische nood. De tot op heden 

uitgebleven zijnsontwikkeling, die het ego en daarmee de zelfdestructie, het gevecht van de mens met 

zichzelf (zijn gevoelens) in stand houdt, doet dat eveneens. Dat geldt ook voor het ego-eigen gebrek aan 

overgave ten behoeve van het makkelijker kunnen/willen sterven. Het is dus niet verwonderlijk dat de 

uitgaven voor de gezondheidszorg sterk oplopen en onbetaalbaar dreigen te worden. 

 

18. Afschaffing van het confessioneel/religieus onderwijs en het verbieden van het dragen van 

religieuze kentekens en het tot Gods Wil bestempelen van vormen/handelingen. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn veroorzaakt ontdogmatisering. De poging tot het afschaffen van het 

bijzonder/religieus onderwijs en het verbieden van het dragen van religieuze kentekens is inherent 

daaraan. De ontwikkeling van het Zijn is een geestelijk/spirituele ontwikkeling en daarmee ontdaan van 

vorm. Het ego is gehecht aan vorm. In dit licht houdt het hechten aan en bijgevolg dragen van religieuze 

kentekens het ego in stand en belemmert het de ontwikkeling van het Zijn (het één zijn met God). Dat 

geldt ook voor het tot Gods Wil bestempelen van religieuze vormen/handelingen. Gegeven de 

zelfdestructie van het ego en de nadering van de climax daarvan kan gesteld worden dat het afschaffen 

van het bijzonder/religieus onderwijs en het verbieden van religieuze vormen/handelingen wenselijk is. 

Voorafgaand daaraan is het aanbevelenswaardig de mensen erover te informeren dat hechting aan vorm 

het ego in stand houdt en derhalve de ontwikkeling van het Zijn (het één zijn met God) belemmert. 

 

19. Het gebruik van alcohol, drugs, nicotine, fastfood, medicijnen als antidepressiva. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn confronteert de mens met zijn gevoelens. Het ego is per definitie in 

gevecht daarmee. Nu dat ego vrij spel heeft, leidt dat gevecht tot een climax. Vluchten voor gevoelens is 

een manier om dat gevecht te voeren en middelen als alcohol, drugs, nicotine, fastfood en medicijnen als 

antidepressiva zijn geschikt voor die vlucht. Vandaar de drastische toename van het gebruik daarvan. Die 

toename geschiedt ook doordat de sprong de mens op zichzelf, zijn ego, terugwerpt terwijl die intrinsiek 

onvervuld oftewel leeg is. Dat leidt tot psychische nood en tot het gebruik van voornoemde middelen.  

 

20. De burn-out epidemie. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn creëert in eerste instantie het vrij spel van het ego. De belangrijkste 

eigenschap van het ego is dat het uit is op de beheersing van het leven. Nu het ego vrij spel heeft is die 

beheersing maximaal. Echter, het ego is zelfdestructief. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het onder 

andere tot burn-out leidt. De (fundamentele) oplossing is vanzelfsprekend de bevrijding van het ego dat 

tot de realisatie van het Zijn leidt. 

 

21. Het gebrek aan en bijgevolg de zoektocht naar zingeving. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn ontneemt de mens houvast (aan vorm) en daarmee de zin van vorm 

hebben en vormgeving. Bovendien werpt het de mens terug op zijn intrinsiek onvervulde ego. Vandaar de 

sterk toegenomen zoektocht naar zingeving. Het Zijn is de intrinsiek vervulde staat die onafhankelijk is 

van vorm en van de zin die aan het hebben of creëren van vorm ontleend kan worden. De ontwikkeling 

van het Zijn ontbreekt echter in de samenleving. De zoektocht zal dan ook voortduren. 

 

22. Het vrijwillig levenseinde. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn begint met ontdogmatisering en bijgevolg met meer autonomie 

voor het individu en meer verlies van gezag van autoriteiten/deskundigen. De wens tot vrijwillig 

levenseinde is daar een uiting van. Zolang de mens het Zijn niet heeft gerealiseerd en dus zijn dualistische 
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niet volledig autonome ego is, is het toestaan van het vrijwillig levenseinde problematisch. Het spreekt 

vanzelf dat dit niet meer het geval is wanneer het Zijn is gerealiseerd. 

 

23. Het falen van spirituele methoden. 

De kwantumsprong van ego naar Zijn zorgt niet alleen voor de teloorgang van het ego, maar ook voor 

ontwikkelingen in de richting van de bevrijding van het ego en bijgevolg de realisatie van het Zijn. Vele 

zelfhulpboeken en bewustwordings- en meditatie-trainingen zijn daar onderdeel van. Die zijn wel een 

opstap naar zijnsontwikkeling maar realiseren het Zijn niet. De oorzaak daarvan kunnen volgende 

redenen zijn: 

 

1) De methoden worden nog beheerst door het maakbaarheididee terwijl het Zijn geen vorm is en 

dus niet gemaakt kan worden. Reden waarom ze aangeduid kunnen worden als spiritueel 

materialisme.  

2) De methoden verklaren de dualiteit tot illusie en daarmee ook de ervaring, de gevoelens, ervan 

terwijl het bij zijnsontwikkeling om het toelaten van gevoelens ter bevrijding ervan gaat, omdat 

het ego uit gevoelens (en de in gedachten gevatte en dus kenbare wil daarvan) bestaat. 

3) De methoden willen de ontwikkeling van het Zijn bepalen waardoor ze niet in overeenstemming 

zijn met het feit dat het leven zelf de dirigent van de ontwikkeling van het Zijn is. Iets wat het 

leven doet door de mens gewild of ongewild te confronteren met zijn gevoelens en daarmee de 

mogelijkheid geeft er zijnsontwikkeling op toe te passen. Bij zijnsontwikkeling gaat het derhalve 

om het toelaten van gevoelens zodra die door het leven geraakt worden. 

 

Zijnsontwikkeling is de enige weg naar het Zijn. 

 

Het voorgaande maakt duidelijk dat het leven zelf de dirigent is van de ontwikkeling van het Zijn 

en derhalve zijnsontwikkeling de enige weg daar naartoe is. Naast de existentiële noodzaak 

zijnsontwikkeling toe te passen, maakt dit de universele toepassing ervan en daarmee de 

bevordering ervan door de overheid acceptabel. Temeer daar zijnsontwikkeling geen 

gedragsbepalende leer is, de huidige zelfdestructieve en op gedragsbeïnvloeding gerichte grondslag 

van ontwikkeling en probleemoplossing vervangt en in beginsel slechts bestaat uit het bewust 

worden en toelaten van gevoelens zodra die door het leven geraakt worden. 

 

Ik hoop dat dit inzicht in de kwantumsprong van ego naar Zijn u zal bewegen uw beslissing de 

samenleving niet te informeren over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn te 

heroverwegen. 

 

Ik verneem graag uw beslissing hieromtrent. 

 

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de bijlage bij mijn brief van 11-11-2018 getiteld: Het 

nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving. Zie ook: https://goo.gl/pRfKBZ 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Cor Bijl 

Oprichter, directeur 



 



Email aan fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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