Spiritueel
Spiritueel adviseur Dory geeft Vriendin-lezeressen raad. Deze
week: Bettina (37) die een belangrijk sieraad is verloren.

Dory Nierynck

Bij spiritueel adviseur en kunstenaar Dory Nierynck kan iedereen
met een probleem of belangrijke
levensvraag terecht. Dory geeft
geen kant-en-klare oplossingen,
maar biedt inzicht in het probleem,
zodat je er zelf mee aan de slag
kunt. Vlak voor het consult
concentreert ze zich op de naam
en geboortedatum van de cliënt
en dan krijgt ze informatie
‘ingefluisterd’ vanuit de spirituele
wereld. ‘Een fax van boven’
noemt ze dat. Die informatie
maakt meestal al heel veel los.
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Bettine (37) heeft een vreemde vraag,
zegt ze van tevoren. Ze is een dierbaar
sieraad kwijtgeraakt. Het was van
haar overleden moeder en Bettine
droeg het elke dag. Ze kan het niet
verkroppen dat ze het kwijt is en
hoopt dat ik haar kan helpen het weer
te vinden.
“Vind je het een rare vraag?” zegt Bettine
bij binnenkomst. Ik stel haar gerust, het is
juist een speciale vraag. Maar ik moet
haar wel teleurstellen. Want in de tekst
die ik heb geschreven, wordt aangegeven
dat ze de hanger buiten is verloren en dat
deze nu in andere handen is. Er is geld
voor gekregen, hij is doorverkocht.
Bettines moeder is jaren geleden over
leden. Maar Bettine mist haar nog elke
dag, hun relatie was intens. Ze heeft nog
meer spullen van haar moeder in huis. Zo
lijkt het alsof ze er nog een beetje is. Maar
wat Bettine niet weet, is dat ze hiermee
haar eigen verdriet in stand houdt en zich
door al die spullen te sterk blijft verbinden
met haar overleden moeder. Ik krijg door
dat ik Bettine moet uitleggen hoe ze kan
omgaan met het gemis van haar moeder
én het verlies van de ketting.
Bettine: “Ik mis mijn moeder nog elke
dag, ondanks het feit dat ze al vijf jaar
geleden overleden is. Mijn vader is al vijf
tien jaar dood, maar bij hem voel ik dat
gemis niet zo. Mijn moeder en ik hadden
een speciale band. Ik kon haar alles vragen
en zij kon mij altijd weer positief stem

men als ik me somber voelde. Ik heb best
vaak last van sombere gevoelens en op die
momenten had ik echt veel aan haar. Mijn
moeder droeg vaak een gouden ketting
met een blauwe saffier. Toen ik dit sieraad
van haar erfde, ben ik het elke dag gaan
dragen. Nu ben ik het dus verloren en ik
heb geen flauw idee hoe dat heeft kunnen
gebeuren. Je vertelt dat hij is gevonden en
doorverkocht? Betekent het dat ik die
ketting nooit meer terugkrijg?”
“Daar moet je wel vanuit gaan”, antwoord
ik. “Maar dat jij de ketting bent verloren,
was geen toeval. Dat moest zo zijn. Het is
de bedoeling dat je loskomt van haar
sieraad en daarmee van haar. Dat geldt
ook voor alle spullen in je huis die van
haar zijn. Haar energie zit in die spullen.”

Haar energie

Alles bestaat uit energie: je meubels, je
huis, je stem, je lichaam... Deze energie
heeft trillingen, net als je aura dat ook
heeft. Als iemand overlijdt en de ziel laat
het stoffelijke lichaam los en gaat weer
terug naar ‘huis’, dan gaat zijn energie
met hem mee. De ketting die Bettines
moeder intensief heeft gedragen, bevat
ook haar trillingen. Het is daardoor net
alsof ze bij haar is.
“Zo ervaar ik dat ook”, zegt Bettine. “En nu
ik de ketting kwijt ben, is het net alsof ik
ook haar ben verloren.” “Je bent haar niet
kwijt”, probeer ik uit te leggen. “Haar ziel
leeft voort in een onzichtbare wereld en
ze is blij en opgelucht, omdat ze haar

Wat je niet wist
over sieraden
zieke stoffelijke lichaam kon loslaten. Dat
is heel belangrijk om te begrijpen, Bettine.
Je moeders opdrachten in het aardse
leven waren vervuld, het was haar tijd
om te gaan.”

Vasthouden

Als nabestaanden blijven treuren, doen ze
dat vaak om zichzelf. Om hun gemis. En
daardoor houden ze de overledene als het
ware ‘vast’. Als je dit inzicht eenmaal
hebt, is het makkelijker om het verlies
van een dierbare te accepteren. Ik stel
Bettine gerust: “Je moeder helpt je heus
nog. Je krijgt haar antwoord nu alleen op
manieren die je niet verwacht. Dan komt
er bijvoorbeeld iemand op je pad die
ineens een oplossing geeft voor een
probleem waar je mee worstelt.”
“Dat is mij inderdaad overkomen!” zegt
Bettine. “Ik ben nog niet zo heel lang gele
den ontslagen. In gedachten vroeg ik mijn
moeder om hulp. Ik vroeg haar ook of ik
snel ander werk zou vinden. Een paar
dagen later vertelde een buurvrouw dat in
de modezaak waar zij werkte een vacature
zou komen. Ik heb vroeger in de mode
gewerkt en kreeg nu dankzij haar snel die

“Blijkbaar is het
tijd om je moeder
los te laten”
baan. Daar zat mijn moeder achter, dat
weet ik zeker.”
Ik knik en vertel wat meer over haar
verloren sieraad, een gouden ketting met
een blauwe saffier. Goud is het metaal van
de zon en activeert de mens door zijn
zonnek racht. Je krijgt er energie van.
Maar als je een periode hebt waarin je je

erg onrustig en vermoeid voelt, kun je
beter geen goud dragen. Zilver is het
metaal van de maan. Het kalmeert en
maakt rustig, dus soms is het beter om
zilver te dragen. Blauwe saffier is een
steen die hoort bij de planeet Venus; deze
steen geeft binding aan vriendschap of
liefde. “Het is dus niet vreemd dat de ket
ting jou verbindt met de energie van je
moeder, Bettine.”

Symbolisch

“De kosmos heeft het nu laten gebeuren
dat je de ketting bent verloren. Dat wil
zeggen dat het tijd is om je moeder los te
laten. Treur niet om het verlies van de
ketting, maar zie de symbolische beteke
nis: blijkbaar was het de bedoeling dat je
hem niet meer zou dragen. Het is goed
zoals het is gegaan. Je kunt de energie
van je moeder nu beter loslaten.”
“Zo had ik het nooit bekeken”, zegt Bettine.
“Mijn moeder loslaten is dus niet eng,
maar goed.” “Ja,” antwoord ik, “want dan
pas kun jij verder met jouw leven. Dat wil
je moeder ook.”
We worden als ziel geboren en kiezen onze
plek op aarde. We gaan weer als het onze
tijd is om te gaan, met de wetenschap dat
we elkaar aan gene zijde zullen terugzien.
Je hoort toch weleens van mensen die
vlak voordat ze doodgaan hun moeder of
een ander dierbaar overleden persoon
zien? Ze zijn in staat hen te zien door hun
heldere vermogen van dat moment. Het
helpt hen naar het licht te gaan. “Bettine,
jij zult je moeder ook weerzien. Echt. Als
het jouw tijd is.”
Bettine gaat opgelucht naar huis. Als ze
op een later moment nog eens op consult
komt, laat ze me trots een nieuwe ketting
zien. “Ik vind het een nieuw begin voor
mezelf”, zegt ze lachend. “En ik heb
gedroomd dat mijn moeder dat zei.”

•

Sieraden dragen de emotie en energie
van hun drager bij zich. Kijk daarom uit
met antieke sieraden! Reinig ze eerst
door ze af te spoelen onder koud
stromend water. Of houd het sieraad
in wierook (sandelhout bijvoorbeeld)
of rook van salie.

•
Goud activeert je energie. Voel je je
onrustig of nerveus en draag je veel
gouden sieraden? Doe ze dan eens af
of kies voor zilver. Als je extra energie
nodig hebt of als je het vaak koud hebt,
is het wel goed om goud te dragen.

•
Doe je sieraden af als je gaat slapen.
Zo blijf je in je eigen energie en heb je
geen last van hun werking.

•
Kijk wat voor stenen er in een sieraad
zitten. Past die steen wel bij jou? Raadpleeg je intuïtie. Stenen hebben een
specifieke werking op je energie, zowel
positief als negatief. Zoek daarom uit
waar de steen die jij draagt voor staat.

•
Meer lezen over de kracht van stenen en
metalen? Dat kan in Verborgen krachten
van edelstenen of Verborgen krachten van
metalen van M. Uyldert. En kijk ook
eens op http://nlforum.merudi.nl
of www.semoea.nl.
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Bettine: “De
ketting van mijn
moeder is kwijt!”

