Mijn nieuwsbrieven blijven ontvangen?
Ik heb een verzoek
Ik heb jullie nu twee brieven gestuurd over mijn persoonlijke proces van
transformatie. Deze brieven zijn persoonlijk. Ik krijg heel veel reacties van
mensen die de brieven inspirerend vinden, het waarderen dat ik zo over mijn
proces schrijf, fijn vinden om op deze manier op de hoogte gehouden worden,
zaken herkennen uit hun eigen leven en er soms een aanleiding in zien om zelf
ook (weer) een eigen pad op te gaan. Echter enkele mensen hebben ook
moeite met het intieme en persoonlijke karakter van de brieven.
Ik wil, mede door de fijne reacties, het persoonlijke en enigszins intieme
karakter van de brieven graag handhaven. Ik wil me vrij kunnen voelen in wat
ik schrijf, al neem ik uiteraard de volledige verantwoordelijkheid op me voor
wat ik schrijf.
Sommige mensen hebben geen reactie gestuurd op mijn brieven. Nu hoeft dat
helemaal niet, want die vrijheid is juist het aardige van een medium als zo'n
collectieve brief, maar daardoor weet ik niet of je prijs stelt op mijn verhaal.
Daarom stuur ik deze korte brief om jullie te vragen mij te laten weten of je de
volgende brieven inderdaad wilt ontvangen.
Als ik niets hoor dan ga ik er ook van uit dat je de brieven niet wilt hebben. Je
blijft overigens op de verzendlijst staan van mijn gewone nieuwsbrieven. Tot
je je daar voor afmeldt uiteraard.
Als je mij al spontaan hebt laten weten dat je deze persoonlijke brieven graag
wilt ontvangen, hoef je me dat natuurlijk niet nogmaals te laten weten.
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Afmelden
Afmelden van alle nieuwsbrieven kan via de link onder aan de pagina. Als je je
dus alleen voor de persoonlijke nieuwsbrieven wilt afmelden stuur dan een email naar het volgende adres: info@hanbekkers.nl.

Naar boven

Persoonlijke e-mail adres
Omdat de nieuwsbrieven zeer persoonlijk van aard zijn wil ik de brieven graag
naar je persoonlijke e-mailadres sturen. Van sommige mensen heb ik alleen
het zakelijke adres. Ik verzoek je me het persoonlijke adres toe te sturen en
aan te geven of je de gewone nieuwsbrieven ook op dit persoonlijke adres wilt
ontvangen of daarvoor het zakelijke adres wilt blijven gebruiken.
Als je iemand wilt aanmelden of als je de nieuwsbrieven op een ander adres
wlt ontvangen stuur me dan ook een e-mail.
info@hanbekkers.nl
Naar boven

De volgende brief
De volgende brief zal mijn verblijf in Zuid Frankrijk beschrijven.
Drie onderwerpen zullen waarschijnlijk centraal staan:
• De verankering van de resultaten van mijn proces op Bali
• De volgende stap in mijn ontwikkeling via een derde essentiele
beslissing
• De relatie van mijn proces en mijn nieuwe boek 'Reis naar de bron'.
Maar ik hou er rekening mee dat geheel andere, nieuwe, thema's aan de orde
komen. Het is een dynamisch proces. Dat merk ik steeds weer.
Verder wil ik ook graag een interactief element inbrengen. Ik vraag jullie
daarvoor om mij ook jouw ervaringen, jouw worsteling en je successen te
vertellen. Die kan ik dan later -geanominiseerd- in volgende nieuwsbrieven
opnemen om het onderling delen rijker te maken.
Ook hou ik me aanbevolen voor verdiepende vragen. Het is niet zo gemakkelijk
om het goede niveau van diepgang en detail te vinden. Als je over een
specifiek onderdeel meer wilt weten of graag een verdiepend element er aan
wilt toevoegen, dan hoor ik dat graag.

Op die manier kunnen we tot een verbreding en verdieping van dit soort
ontwikkelingsprocessen komen.
Tot slot wil ik jullie vragen om me te vertellen of je prijs zou stellen op een
ontmoeting met een aantal mensen om in levende lijve met elkaar onze
dilemma's, worstelinen en successen te delen. Als er voldoende mensen zijn
die dat ook willen, dan organiseer ik begin volgend jaar een bijeenkomst.
Deze oproepen zal ik later nog herhalen.
Naar boven
Tot slot
Dit is de derde persoonlijke brief die ik alleen aan een beperkte groep mensen
stuur. Eerdere, algemene, nieuwsbrieven kun je terugvinden en lezen op mijn
website.
Rijksstraatweg 146 6573 DG Beek Ubbergen
Telefoon: +31 (0) 24 645 0395 Mobiel: +31 (0)6 5138 8667 E-mail:
info@hanbekkers.nl Internet: www.hanbekkers.nl

