Fragment uit het Numerologie boek, over de aard der getallen……
’Door ons bewust te worden van deze verborgen betekenis kunnen we de diepe werking van
getallen in ons leven en ons bewustzijn gaan ervaren. Getallen kunnen ons zo helpen om
zowel de ruimte om ons heen te onderzoeken en begrijpen, als ook onze eigen innerlijke
ruimte met als leider onze ziel. In de Numerologie zijn getallen dus mystieke symbolen die
een verwijzing geven naar spirituele beginselen en naar onze ziel.
Getallen hebben een werking in meerdere dimensies en zijn in wezen codes, die ons een beeld
van de kosmos en van onszelf kunnen bieden als we gaan openstaan voor hun mystieke
betekenis. Om deze codes te kunnen ontcijferen kunnen we de mythologie bekijken en de
mystieke- en filosofische geschriften uit de oudheid en die van het meer recente verleden. In
de Bijbel bijvoorbeeld worden getallen geassocieerd met bepaalde soorten denkbeelden,
invloeden of bewustzijnsstaten. Bepaalde beproevingen van de mensheid in het algemeen, of
van individuen, worden bijvoorbeeld met het getal veertig in verband gebracht, het getal
zeven komt eveneens vaak voor als een cyclisch getal, denk aan de zeven goede jaren en de
zeven slechte jaren. Het getal 7 geeft een spirituele cyclus aan waarover meer te lezen valt bij
de beschrijving van de mystieke betekenis van getallen in dit boek.
Getallen en dualiteit
Numerologie is dus een mystiek en symbolisch systeem dat werkt met getallen. Getallen
hebben hun werking op zowel macrokosmisch niveau (tussen sterren, planeten en andere
hemellichamen en hogere bewustzijnsniveaus), als op microkosmisch niveau (op het aardse
niveau, in een mens en tussen mensen onderling). De relatie met de kosmos en de individuele
mens wordt gelegd op het moment dat we als mensenkind op een bepaalde datum en een
bepaald tijdstip vanuit de geestelijke wereld in het aardse energieveld worden geboren. De
trillingen van het kosmische energieveld op dat specifieke moment bepalen voor een groot
deel ons karakter, ons handelen en de situaties die we met het energieveld van onze ziel
aantrekken. Namen zijn verbonden aan alles dat is gecreëerd, dus ook aan ons als mens. Onze
geboortenamen dragen een diepe, occulte betekenis in relatie tot getallen. Iedere naam
vibreert op een bepaald getal, dat de essentie van die naam bevat. Hierin verborgen ligt de
kracht van het gesproken woord, omdat wanneer een woord wordt uitgesproken, de
overeenkomstige krachten van het getal worden vrijgelaten en inwerken op de omgeving.
Alles is immers in energie met elkaar verbonden. Meester Jezus verklaarde in dit verband:
“Woorden zijn geest en ze zijn leven. Door woorden zult gij worden gerechtvaardigd en door
woorden zult gij worden veroordeeld”. Ook kunnen we denken aan de volgende, diepzinnige
zinnen in de Bijbel in relatie tot het begin der schepping: “In den beginne was er het Woord.
En het Woord was bij God. En het Woord was God.”
Getallen zijn op dit aardse niveau dualistisch van aard omdat ons aardse leven in een duale
realiteit plaatsvindt, dat wil zeggen dat alles op aarde bestaat uit tegenstellingen of
polariteiten, bijvoorbeeld dag en nacht, warm en koud, betrokken en afstandelijk. Deze
tegenstellingen manifesteren zich bij getallen als twee kanten van de medaille. Er is een lichte
kant maar ook een schaduwkant. De waarde of kwaliteit van een getal kan zich in het leven
van een mens eveneens als twee uitersten manifesteren, en als alles dat zich aan
mogelijkheden daar tussen in bevindt. Vaak moet een mens eerst de extreme uitersten van
zichzelf leren kennen om uiteindelijk in het midden uit te kunnen komen, in balans te zijn.
Deze tegenstellingen zijn nodig om ons inzicht te geven in de betekenis van die

tegenstellingen, aan het patroon dat eronder verborgen ligt. Zonder deze tegenstellingen ofwel
polariteiten is er geen wrijving en is geen verandering mogelijk. Of een getal zich als een
positieve- als een negatieve kracht laat zien is afhankelijk van het vibratieniveau van de
energie van de persoon waarop de energie van invloed is. De trilling van de energie van een
persoon geeft zijn bewustzijn weer en is zichtbaar in hoe iemand omgaat met zijn innerlijke
tegenstellingen. We moeten in ons leven onderliggende kwesties begrijpen en onder ogen zien
als we ze te boven willen komen. Hoe hoger ons bewustzijn, hoe meer we tegenstellingen met
elkaar kunnen verzoenen en we vanuit een staat van eenheid kunnen handelen. Wanneer we
een heel en authentiek mens worden, kunnen we al onze eigenschappen, of we ze nou leuk of
niet leuk vinden, onthullen en integreren. Getallen helpen niet alleen om ons meer bewust te
worden van de tegenstellingen in onszelf en van wat verborgen is zichtbaar te maken, maar
geven ons tevens handreikingen om de verlangde innerlijke eenheid en zielenrust te vinden.
Het zijn de sleutels tot zelfrealisatie, tot ons diepste Zelf ofwel onze goddelijke essentie, dat
zich zo kan gaan realiseren en manifesteren. In de eenheid van het goddelijke is er geen
positief en negatief meer, maar slechts meer of mindere mate van bewustzijn.

Vrije wil of lotsbestemming?
Wellicht is de vraag naar boven gekomen in hoeverre alles al dan niet vast ligt in ons leven en
of we nog kunnen spreken van een vrije wil. Zijn we overgeleverd aan energetische krachten
die onze persoonlijke getallen symboliseren of hebben we nog de mogelijkheid om eigen
keuzes te maken? In hoeverre is onze wil eigenlijk echt vrij of vrij te maken? Daar wordt heel
verschillend over gedacht. Sommigen denken dat alles al vast ligt in ons leven en de vrije wil
zeer beperkt is, anderen denken dat we een volledig vrije wil kunnen uitoefenen en dat ons
leven helemaal maakbaar zou zijn. Vanuit een spiritueel perspectief kunnen we het wellicht
ook zo zien, dat we als ziel ervoor hebben gekozen om bepaalde ervaringen mee te maken in
ons aardse leven. Dat we op het niveau van onze ziel daarom ook die omstandigheden,
invloeden en mensen in dit leven hebben uitgekozen, die eraan bijdragen dat we optimaal
leren en groeien. Ons karakter, de ouders waarbij we worden geboren, bepaalde mensen die
we ontmoeten, situaties die we meemaken, mogelijkheden die we krijgen, kunnen inderdaad
in grote lijnen al vastliggen, gestuurd door het inherente verlangen van de ziel om bepaalde
lessen te leren en daartoe bepaalde ervaringen op te doen in dit leven. Dat is dan het kader dat
vastligt, voor deze incarnatie als mens op Aarde. We kunnen vanuit deze optiek onze vrije wil
inzetten om te kiezen hoe we omgaan met de ervaringen die we als ziel hebben gekozen. Hoe
we omgaan met de situaties in ons leven, de verantwoordelijkheid die we al dan niet nemen
voor onze gedachten en ons handelen, de keuzes die we maken, daarin ligt onze werkelijke
vrijheid en de mogelijkheid tot geestelijke groei. Deze ontwikkeling is grotendeels afhankelijk
van onze mate van bewustzijn en de kracht van het verlangen van de ziel tot ontplooiing. Met
onze vrije wil kunnen we richting geven aan onze zoektocht naar de oorspronkelijke eenheid.
We kunnen ervoor kiezen om ons te laten leiden door de roep van onze ziel. Vrije wil en een
zekere mate van voorbeschikking worden daarmee verenigbaar. Met behulp van onze vrije wil
kunnen we zo oude, vaak belemmerende patronen doorbreken, zodat we gaan leven in
overeenstemming met onze diepste verlangens, verbonden aan onze ziel. Via onze ziel en
geest zijn we afgestemd op het grotere plan zoals het voor de mensheid en de schepping is
neergelegd.
Onze levensbestemming blijft vaak lang verborgen voor ons, maar soms zien we wel dat alles
in ons leven, alle gebeurtenissen en mensen in ons leven ons iets te zeggen hebben, dat het
allemaal in elkaar past als stukjes van een puzzel. We weten niet altijd wat het grotere plan is,

maar vaak weten we wel zeker dat er "iets" is dat werkt aan een groter geheel, een breder
ontwerp, het kosmische- of Goddelijke plan. Op die momenten realiseren we ons dat
alledaagse gebeurtenissen samen een heel bijzonder patroon vormen, dat er een soort van
voorbestemming is in ons leven en een reden waarom dingen gaan zoals ze gaan. Uiteindelijk
is het ontdekken van onze bestemming hetzelfde als ontdekken wie we werkelijk zijn. Ons
karakter en ons lot zijn door dezelfde scheppende krachten opgebouwd; beide zijn ze het
resultaat van de oorzaken, de werkingen en ervaringen in onze ontelbare levens waarin onze
diepste goddelijke essentie zich heeft geopenbaard en wat tenslotte uitkristalliseert in onze
persoonlijkheid in dit leven. Hoe meer we als mens in overeenstemming leven met onze
diepste essentie, hoe meer we ons lot gaan beheersen, vanwege de scheppende kracht van
onze diepste verlangens, die als droombeelden in ons onderbewuste liggen te wachten op
verwerkelijking. Bij het gaan ervaren van onze diepste essentie kunnen getallen helpen door
wat er in ons onderbewuste ligt opgeslagen “wakker te maken” zodat wij ons ervan bewust
gaan worden. Getallen maken eveneens verbinding met het bovenbewuste energieveld
waarmee we zijn aangesloten op spirituele dimensies, zodat wij ons ook daarvan bewust
kunnen worden in relatie tot onze levensbestemming en roeping’…...

