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Het	turbulente	jaar	2022	sluiten	we	af	en	een	nieuw	jaar	begint.	Op	de		drempel	van
dit	 nieuwe	 jaar	 kunnen	 we	 zien	 welke	 mogelijkheden	 zich	 ontvouwen.	 Het	 is	 aan
ons	 of	 we	 de	 mogelijkheden	 die	 zich	 aandienen	 ook	 omarmen	 en	 deel	 van	 ons
bestaan	maken.

In	deze	nieuwsbrief	laat	ik	je	kennis	maken	met	mijn	visie	op	ons	evolutionaire	pad,
waar	het	komend	jaar	weer	een	nieuw	hoofdstuk	in	zal	schrijven.	Ik	stel	het	op	prijs
als	 je	me	 laat	weten	hoe	 jij	 het	 komend	 jaar	 jouw	pad	op	een	zinvolle	wijze	gaat
lopen.	

In	 ieder	 geval	 wens	 ik	 iedereen	 mooie	 feestdagen	 en	 een	 goed	 begin	 van	 het
nieuwe	jaar.	

Gelukkig	heb	ik	wel	degelijk	een	belangrijke	focus:	Leven	met	waarden.	Ik	geloof	in
de	 kracht	 van	 je	 bewuste	 waarden	 als	 kader	 voor	 alle	 bewuste	 én	 onbewuste
beslissingen	in	je	leven.	Dat	staat	centraal	in	mijn	boeken	en	artikelen.

Ter	 inspiratie	 en	 reflectie	 in	 de	 komende	 weken	 wil	 ik	 jullie	 aandacht	 vestigen	 op
een	serie	van	vier	artikelen	die	ik	dit	jaar	heb	gepubliceerd	op	het	online	magazine
‘Evolutiegids’	onder	de	titel	‘Duurzame	transitie	van	de	samenleving’.	Uiteraard	zijn
ze	 ook	 te	 vinden	 via	 mijn	 website.	 In	 de	 vier	 artikelen,	 zie	 ook	 hieronder,	 ga	 ik
uitvoerig	 in	 op	 de	 kansen	 en	 belemmeringen	 voor	 een	 individuele	 en	 collectieve
transitie	 naar	 een	 bewuster	 leven.	 Hierin	 onderzoek	 ik	 hoe	 we	 hedendaagse
vraagstukken	 en	 uitdagingen	 op	 een	 duurzame	 manier	 het	 hoofd	 kunnen	 bieden.
Het	 je	 bewust	 toe-eigenen	 van	 je	 waarden	 is	 daarin	 misschien	 wel	 de	 meest
cruciale	stap.	Waarden	geven	het	 leven	betekenis.	Ze	zeggen	veel	over	hoe	wij	 in
het	leven	willen	staan.	Waarden	helpen	ons	om	bewust	te	leven.	

Het	 leven	 met	 waarden	 staat	 ook	 centraal	 in	 mijn
boeken.

Het	boek	Reis	 naar	 de	 bron	 kun	 je	 verkrijgen	 in	 alle
goede	 boekhandels	 en	 bij	 de	 online	 boekverkopers,
zoals	Bol.com,	Managementboek,	 op	 mijn	 website	of
via	 info@hanbekkers.nl.	 Of	 gebruik	 de	 bestelknop,
ook	voor	het	e-boek,	hieronder.
Reis	naar	de	bron				BESTELLEN			
	
Ook	 kun	 je	 het	 boek	 De	 druppel	 en	 de	 oceaan
bestellen.	 Eveneens	 bij	 de	 boekhandel,	 Bol.com	 of
Managementboek.	Je	kunt	het	ook	rechtstreeks	bij	mij
bestellen	via	info@hanbekkers.nl	of	op	mijn	website.
Druppel	en	de	oceaan				BESTELLEN			

	
Dit	is	mijn	zevenendertigste	nieuwsbrief.

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

Het	afgelopen	 jaar	heb	 ik	naar	aanleiding	van	de	oorlog	 in	Oekraïne	het	volgende
artikel	gepubliceerd.	

‘Daagt	Rusland	het	Westen	uit?’	In:	Evolutiegids,	8	maart	2022.

2023:	Transitie	naar	een	nieuw
bewustzijn?

Alles	heeft	zijn	prijs

Deze	 dagen	 ben	 ik	 me	 ook	 bewust	 van	 mijn	 pad.	 Mijn	 zwakte	 -en	 dat	 zal
ongetwijfeld	 ook	 ergens	 een	 kracht	 zijn-	 is	 dat	 ik	 me	 niet	 wil	 beperken,	 niet	 wil
focussen	op	een	doel,	een	activiteit,	een	 resultaat.	 Ik	wil	organisaties	besturen	én
sturen,	 boeken	 schrijven	 én	 lezen,	 mensen	 coachen	 én	 begeleiden,	 de	 Veda-	 en
andere	 filosofieën	 bestuderen	 én	 boetseren,	 met	 mijn	 kinderen	 zijn	 én	 hen	 hun
eigen	weg	laten	vinden,	met	mijn	partner	én	met	vrienden	zijn,	mediteren	én	plezier
maken,	zeilen	én	tennissen,	fietsen	én	wandelen,	piano	én	architectuur,	naar	films
kijken	én	muziek	luisteren,	in	goed	gezelschap	eten	én	drinken	en	nog	veel	meer.	Is
het	leven	te	kort	om	me	hier	beperkingen	in	op	te	leggen?

Alles	heeft	zijn	prijs.	Doe	ik	lang	niet	alles	wat	ik	wil	doen	juist	door	mijn	weerstand
tegen	focussen?	Want	ik	wil	veel	meer	zinvol	werk	in	organisaties	doen,	veel	meer
mensen	 diepgaand	 begeleiden	 op	 hun	 levenspad,	 veel	 sneller	 mijn	 boeken
publiceren,	 mijn	 vrienden	 meer	 zien,	 meer	 tijd	 aan	 mediteren	 besteden,	 meer
boetseerwerken	tot	stand	brengen,	meer	 in	de	natuur	zijn.	En	ga	zo	maar	door.	 In
een	 volgende	 nieuwsbrief	 zal	 ik	 hier	 dieper	 op	 in	 gaan	 en	 de	 jaarwisseling
gebruiken	om	hier	meer	op	te	reflecteren.

Duurzame	transitie	van	de
samenleving

Herwinnen	van	onze	moraliteit

Een	toelichting	op	de	artikelen.

De	 juiste	 ingang	 vinden	 we	 in	 het	 herwinnen	 van	 onze	 moraliteit	 en	 het	 bewust
worden	 van	 onze	 diepere	 drijfveren,	 wat	 ik	 in	 het	 eerste	 artikel	 ‘Staat	 het	 morele
kompas	bij	 jou	aan?‘	 en	 in	 het	 tweede	 artikel	 ‘Investeer	 nú	 in	 bewustzijn	 voor	 de
uitdagingen	van	morgen’	 	 verder	 heb	 verkend.	 In	 het	 derde	 artikel	 ‘De	 verborgen
macht	achter	de	nieuwe	wereldorde’	heb	 ik	de	kansen	en	beperkingen	van	macht
als	 instrument	 om	 te	 veranderen	 onderzocht,	 waarbij	 ik	 pleit	 om	 ons	 bewust	 te
worden	van	de	waarden	die	de	basis	zijn	van	onze	samenleving.	Daardoor	kunnen
we	samen	evolueren	naar	een	wereld	waarin	macht	 juist	het	goede	bewerkstelligt.
In	 het	 vierde	 artikel	 ‘Waarden	 geven	 het	 leven	 betekenis’	 geef	 ik	 tenslotte	 een
optimistische	en	een	pessimistische	visie	aan	wat	de	kansen	en	beperkingen	zijn
van	deze	evolutie.

Ik	wens	jullie	in	deze	kersttijd	veel	inspiratie	bij	het	lezen	van	deze	artikelen.

Laat	me	weten	in	hoeverre	je	ook	kansen	ziet	op	een	hoopvolle	toekomst	voor	ons
en	 onze	 kinderen.	 Ik	 kom	 graag	 met	 je	 in	 contact	 naar	 aanleiding	 van	 deze	 vier
artikelen	via:

Website
E-mail
Facebook
Twitter
Linkedin

Reis	naar	de	bron

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	han.bekkers@hotmail.com	toe

aan	uw	adresboek.
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