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Ook	ik	heb	de	behoefte	aandacht	te	geven	aan	het	conflict	in
Oekraïne.	Deze	nieuwsbrief	staat	in	het	teken	van	mijn	twee
recente	artikelen.

Het	 artikel	 ‘Daagt	 Rusland	 de	 wereld	 uit?’	 beschrijft	 de
eigenlijke	achtergrond	van	de	oorlog.	Het	 tweede	artikel	 ‘De

verborgen	macht	 achter	 een	 nieuwe	wereldorde’,	 is	 het	 derde	 artikel	 van	 een
vierluik	met	als	 thema	 ‘Duurzame	evolutie’.	Alle	artikelen	zijn	ook	gepubliceerd	op
de	Evolutiegids.
	

We	 focussen	 ons	 op	 het	 conflict	 tussen	 Rusland	 en
Oekraïne.	 Het	 eigenlijke	 conflict	 gaat	 over	 Rusland	 (en
China)	 enerzijds	 en	 het	 Westen	 (Europa	 en	 vooral	 de
Verenigde	staten)	anderzijds.	We	worden	uitgedaagd	met	de
wereldhegemonie	als	inzet	en	Oekraïne	als	slachtoffer.		
	
Twee	kanten	van	de	medaille
	

Met	 de	 inval	 van	 Rusland	 in	 de	 Oekraïne	 staan	 we	 op	 een	 keerpunt	 in	 de
geschiedenis.	Het	is	genoeg	geweest:	na	Georgië,	Tsjetsjenië	en	de	inval	in	de	Krim
zijn	 de	 schellen	 van	 onze	 ogen	 gevallen	 en	 zien	 we	 de	 boosaardigheid	 van	 het
hedendaagse	Rusland.	En	dan	komt	daar	ook	nog	de	dreiging	met	kernwapens	bij.
Hoe	 voorkomen	 we	 dat	 een	 niet	 gecontroleerde	 autocraat	 van	 een	 nucleaire
supermacht	misbruik	maakt	van	zijn	macht?	...

Lees	verder	...
	

De	 grootscheepse	 aanval	 van	 Rusland	 op	 Oekraïne	 is
verontrustend	 en	 tragisch.	 Nu	 de	 Corona-pandemie	 in	 een	 ander,
rustiger,	 vaarwater	 is	 gekomen	 hebben	 we	 een	 nieuwe	 uitdaging
voor	ons.	

	
Maar	dit	is	niet	het	enige	vraagstuk	dat	ons	zorgen	baart.	De	urgente	vraagstukken
in	onze	samenleving,	zoals	ik	ze	ervaar,	zijn	onder	meer	de	klimaatverandering	en
vergiftiging	van	onze	planeet,	de	geopolitieke	spanningen	en	oorlog	met	veel	 leed
en	vluchtelingenstromen	als	gevolg,	de	onrechtvaardige	verdeling	van	de	welvaart,
corruptie	 en	 criminaliteit.	 Het	 lijkt	 alsof	 we	 in	 een	 sneltrein	 zitten	 en	 op	 het	 vorige
station	nog	afscheid	hebben	genomen	van	een	geliefde.	Het	is	moeilijk	om	alles	te
begrijpen	 van	 wat	 er	 gebeurt	 en	 nog	 moeilijker	 om	 de	 beste	 oplossing	 te	 vinden,
maar	 we	 maken	 er	 allemaal	 deel	 van	 uit	 en	 hebben	 daarom	 ook	 een
verantwoordelijkheid	in	het	ontstaan	en	het	voortduren	van	de	problemen.
	
Zorgelijk	is	dat	veel	problemen	identiteit	gerelateerde	kwesties	lijken	te	worden:	...

Lees	verder	...

De	volgende	boeken	zijn	nog	leverbaar:
	
Reis	naar	de	bron.	Roman	over	liefde,	pijn	en	bezieling.	

Een	 meeslepend	 liefdeserhaal	 dat	 spirituele
wijsheiddstradities	 verbindt	 met	 moderne	 psychologische
inzichten.	
De	druppel	en	de	oceaan.	Handboek	voor	persoonlijke
ontwikkeling.

'Iedereen	weet	dat	de	druppel	opgaat	in	de	oceaan,	slechts
weinigen	 weten	 dat	 de	 oceaan	 ook	 opgaat	 in	 de	 druppel.'
(Kabir)

	

Ik	 kan	 jou	 of	 je	 organisatie	 onder	 meer	 op	 de
volgende	manieren	bijstaan:

1.	Interim-management	of	transitiemanagement
Is	 er	 tijdelijk	 behoefte	 aan	 leiderschap	 en
management	 op	 hoog	 niveau?	 Is	 er	 behoefte	 aan
teamontwikkeling?
2.	Strategisch	advies
Is	er	een	vraag	over	de	koers	van	de	organisatie?	Is
er	behoefte	aan	strategisch	en	bestuurlijk	advies	op
hoog	niveau?
3.	Coaching	of	therapie
Wil	je	bezield	leven	en	werken?	Ben	je	de	stem	van
je	diepste	verlangen	verloren?	Weet	je	dat	onbenutte
kwaliteiten	 diep	 vanbinnen	 wachten	 om	 gewekt	 te
worden?

Dit	is	mijn	vijfendertigste	nieuwsbrief.

Een	aantal	van	mijn	eerdere	-recente-	nieuwsbrieven	kun	 je
vinden	op	mijn	website:
http://www.hanbekkers.nl/over-han-bekkers/nieuwsbrieven/
	

Macht	en	Oorlog

Daagt	Rusland	het	Westen	uit?

De	verborgen	macht	achter	de
nieuwe	wereldorde

Duurzame	evolutie

De	afgelopen	maanden	ben	ik	begonnen	aan	een	artikelenreeks	rondom	het	thema
‘Duurzame	evolutie’.	Deze	artikelen	zijn	verschenen	in	de	Evolutiegids.nl.
	
Je	kunt	ze	vinden	op	mijn	website	of	via	onderstaande	links	op	Evolutiegids.nl:
1.	 Staat	het	morele	kompas	bij	jou	aan?
2.	 Investeer	nú	in	bewustzijn	voor	de	uitdagingen	van	morgen
3.	 De	verborgen	macht	achter	de	nieuwe	wereldorde
4.	 Volgt	in	april	2022

Mijn	laatste	boeken

Boekpresentatie
Donderdag	 28	 april	 verzorg	 ik	 een	 boekpresentatie	 van	 'Reis	 naar	 de	 bron'	 bij	 de
boekhandel	 Dekker	 van	 de	 Vegt	 aan	 de	 Mariekenstraat	 in	 Nijmegen.	 Ik	 nodig	 je
hiervoor	graag	uit	en	het	is	zeker	voor	de	mensen	in	de	regio	Nijmegen	een	mooie
kans	om	kennis	te	maken	met	de	achtergronden	van	het	schrijven	van	deze	roman.
(NB.	Datum	is	gewijzigd)
	

Zet	deze	datum	vast	in	je	agenda.	

Recensies	'Reis	naar	de	bron'

Een	greep	uit	de	recensies:
	

Wat	een	prachtig	boek	is	dit.	Dit	boek	lees	je	niet,	dit	boek	voel	je.	Alle	zintuigen
nemen	het	verhaal	echt	waar.	Het	verhaal	slaat	zich	op	in	je	geheugen.	Het	lijkt
meer	dan	een	gewoon	verhaal.	Zo	diepgaand	is	het	geschreven.	Heel	knap	werk
van	de	auteur.	Het	is	een	meesterwerk.	(…)	–	Sherry
Han	Bekkers	biedt	ons	een	uitnodigende	en	kwetsbare	Tour	d’Horizon	aan	over
liefde	 en	 zingeving.	 Hele	 mooie	 mix	 van	 roman	 en	 reflectie.	 Menukaart	 van
herkenbare	belevingen	en	 indrukwekkende	keuze	mogelijkheden	hoe	het	beste
uit	je	leven	en	de	liefde	te	halen.	–	Robert	Benninga
De	reis	naar	de	bron	was	voor	mij,	naast	een	spirituele	ontdekkingsreis	van	de
hoofdpersoon,	 ook	 een	 persoonlijk	 toe	 te	 passen	 zoektocht.	 Het	 heeft	 mij
uitgedaagd	om,	zoals	David,	naar	mijzelf	te	kijken.
Mooi	en	soms	bijna	poëtisch	beschreven,	spannend,	herkenbaar	en	meeslepend.
Ik	kijk	uit	naar	het	volgende	deel!-	Larissa	Meinders
Ik	 ben	 in	 je	 boek	 begonnen	 en	 vind	 het	 een	 heerlijk	 boek	 om	me	 in	 onder	 te
dompelen!	Het	 is	 fijn	 geschreven	 en	 interessant	 met	 de	 vele	 lagen,	 zonder	 te
ingewikkeld	 of	 langdradig	 te	 zijn.	 Ik	 ben	 benieuwd	 hoe	 het	 verder	 gaat.
	Complimenten!	CdR

	
Zelf	 een	 recensie	 plaatsen?	 Doe	 dit	 dan	 op	 Bol.com.	 Ik	 ben	 je	 er	 zeer	 erkentelijk
voor.

Wat	kan	ik	voor	je	doen?

Tot	slot

Voor	meer	informatie	kijk	op	www.hanbekkers.nl.	Het	is	mijn	missie	om	anderen	bij
te	staan	in	het	proces	van	ontwaken	en	het	ontdekken	van	hun	zielsbestemming.

Je	 kunt	 mij	 bereiken	 via	 e-mail:	 info@hanbekkers.nl	 of	 per	 telefoon
op	06.5138.8667.
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@hanbekkers.nl	toe	aan	uw

adresboek.
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