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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

Sinds de wetenschap heeft aangetoond dat het maakbaarheididee als zijnde onze grondslag van ontwikkeling en 

probleemoplossing is achterhaald weten we eigenlijk niet meer hoe we ons moeten ontwikkelen en onze problemen 

moeten oplossen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een existentiële crisis: de klimaatcrisis en daarmee 

samenhangende crises. 

 

Behalve een directe existentiële bedreiging is er geen grotere crisis denkbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

er een immense spanning in de wereld heerst die op alle niveaus tot uitbarstingen leidt. Het probleem hierbij is dat 

we niet weten wat het alternatief voor het maakbaarheididee is. We weten dat niet omdat we er een taboe op hebben.  

 

Wat is dat alternatief? 

Als we het leven en dus ook de mens niet kunnen maken, dan is er niets anders dan hem te laten zijn. Dat betekent 

dat het alternatief de realisatie is van: 

ons Zijn 
ons zijn wie we echt zijn 

onze intrinsiek harmonieuze volmaaktheid 

onze intrinsieke duurzaamheid 

ons diepste ideaal 

 

Dat klinkt wellicht wat abstract, maar is het geenszins want het is volstrekt duidelijk dat de manier waarop het Zijn 

gerealiseerd moet worden tot de oplossing dan wel de vermindering van vele problemen leidt zoals de stress, de 

polarisatie (de verharding), het gebruik van verslavende middelen, de ratrace, de psychische nood, het verlies van 

houvast zoals van de waarheid en andere dogma’s, het gebrek aan veerkracht en zelfvertrouwen, enz. En gegeven 

het feit dat het niet-Zijn, beter bekend als het ego, de fundamentele oorzaak is van apocalyptisch gelijkende crises 

als de klimaatcrisis is het Zijn ook de oplossing van deze crises. 

 

Om wat te doen aan het doorbreken van het taboe op het Zijn heb ik het bijgesloten essay geschreven, getiteld: 

 

Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de mensheid 

 

Daarin zult u niet alleen inzicht krijgen in de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn, maar ook in de 

zich momenteel voltrekkende versnelling in onze evolutionaire ontwikkeling van ego naar Zijn die ons helpt het Zijn 

te realiseren, en in de taboe opleverende weerstanden tegen het Zijn in de samenleving. 

 

Op uw website lees ik dat u ruimte heeft voor verrassende nieuwe perspectieven en ideeën. Ik hoop dan ook dat u 

bereid bent zich te verdiepen in dit essay en zal helpen het taboe op het Zijn te doorbreken. 

 

Graag licht ik het een en ander mondeling dan wel schriftelijk toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Cor Bijl 

Oprichter, directeur 
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