Spiritueel adviseur Dory geeft Vriendin-lezeressen raad.
Deze week: Eline (38) die overal dubbele getallen ziet.

Eline: “Betekenen
al die dubbele
getallen iets?”
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 zij 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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Soms staat de uitleg van een spirituele betekenis centraal als ik een vraag krijg. Zo ook
bij Eline. Zij belt met de vraag waarom ze
toch steeds dubbele getallen ziet, en dan
vooral 11.11. Op een digitale klok bijvoorbeeld. Ze heeft er geen verklaring voor,
maar ze is ervan overtuigd dat het iets
betekent.
In de tekst die ik vooraf heb geschreven,
komt naar voren dat Eline een sensitieve
vrouw is die twijfelt aan haar waarnemingen, terwijl ze juist zo goed mensen, sferen
en omgevingen aanvoelt! Ik krijg aangegeven dat ik Eline meer moet uitleggen over
haar sensitieve waarnemingen en de betekenis van het zien van dubbele getallen.

Beladen

“Eline, ben je je er bewust van dat je heel
goed mensen kunt aanvoelen?” vraag ik.
“Ja, dat ben ik”, zegt ze. “Ik voel goed aan
wie er tegenover mij zit. Wat mensen over
zichzelf vertellen, klopt bijna altijd met wat
ik al over hen dacht. En als ik in een ruimte binnenkom, voel ik meteen of ik op mijn
gemak kan zijn of niet. Soms kom ik ergens
waar ik het liefst meteen weer weg wil.
Achteraf blijkt dan vaak dat er net een
ruzie of een woordenwisseling is geweest.
Er hangt dan een beladen sfeer. Maar hoe
ik dat soort dingen nou weet?” “Je bent een
sensitieve vrouw”, zeg ik. “Dat heb je altijd
al gehad. Je intuïtie geeft dat aan en vanbinnen weet je eigenlijk best dat je op je
gevoel mag vertrouwen. Maar je probeert je
gedachten vaak nog verstandelijk te begrijpen en te beredeneren. Dat is niet nodig.
Wat je voelt, klopt. Zeker de laatste tijd.

Want het lijkt wel of jouw sensitieve waarnemingen geactiveerd zijn. Klopt dat?

Symboliek

Eline knikt heftig: “Er gebeuren allemaal
merkwaardige dingen. Ik zie ook voortdurend dubbele getallen. Thuis, op een digitale klok, of in de auto. Telkens als ik kijk
zie 11.11 uur. Of 22.22 uur. Niet 1 keer per
dag, maar meerdere keren achter elkaar.
Kun jij me uitleggen wat dat betekent?”
“Het is een bepaalde symboliek”, antwoord
ik. “Een stille boodschap. Elk getal dat tijdelijk in je leven blijft terugkomen, is niet
voor niets. Dubbele getallen zijn altijd positief. Ze luiden een nieuwe periode in.
Getallen maken iets los in ons. Als je telkens dubbele getallen ziet, betekent het dat
je toe bent aan het nieuwe, of de volgende
fase in je leven. Vooral de getallen 11.11 en
22.22 hebben een functie. Ze activeren een
bewustzijn en een verbinding tussen ons
aardse leven en de Hogere wereld. Deze
getallen worden ook wel poorten of bruggen genoemd.” Waarop Eline vraagt: “Laten
die getallen mij dan zien dat ik spiritueler
aan het worden ben?” “Inderdaad. Je voelt
steeds beter aan dat er samenhang is tussen allerlei gebeurtenissen in het leven. En
je bent je bewust aan het worden van je ziel
die vooruit wil met allerlei nieuwe ontwikkelingen. Ben je nieuwsgierig naar de exacte betekenis van getallen?” “Ja!”, zegt Eline.
Ik haal een lijstje tevoorschijn waarop precies staat wat de getallen betekenen:
11 - geboorte en vast ankeren in het nieuwe, opnieuw beginnen.
22 - bouwen op het nieuwe leven (vertrouw

Spiritueel

In beweging

Eline is verbaasd: “Wat zit er veel symboliek in! En hoe zit het dan met drie dezelfde
getallen? Of vier dezelfde?” “Die versterken
de betekenis van de dubbele cijfers.” Ook
daar heb ik een lijstje van:
111 of 11.11 (bijvoorbeeld op een digitale
klok): een poort naar al wat is.
222 of 22.22: creëer niets zonder na te
denken, maar doe het met een dieper
bewustzijn.
333 of 33.33: kies tussen lichaam, ziel of
geest. Wees je bewust van wat je kiest.
444 of 44.44: vernieuwing komt op je weg.
Zet door.
555 of 55.55: je krijgt Universele hulp om
jouw richting aan te passen aan je zielenopdracht.
666 of 66.66: doe alles met liefdevolle
zachtheid en harmonie.
777 of 77.77: deze vibratie laat zien dat
magie en wonderen kunnen worden gezien
als natuurlijke gebeurtenissen.
888 of 88.88: dit getal helpt je door aarzelingen en angsten heen.
999 of 99.99: Zie dat alles met elkaar in

verbinding staat. Persoonlijke vooruitgang
en vervulling van de ziel.
“Het is een hele lijst geworden, maar het is
je nu vast duidelijk dat er in jouw leven van
alles op spirituele wijze in beweging is
gekomen. Wat de toekomst gaat brengen, is
je nu nog niet duidelijk. Maar er komen
duidelijk veranderingen aan op je pad.”
Eline: “Ik begrijp nu waarom mijn spirituele interesse steeds groter wordt. Mijn ziel
wil leren en nieuwe dingen ervaren. Ik
snap nu dat ik op mijn sensitieve aard kan
vertrouwen. Ik zie dat mijn werk echt een
aanvulling is in mijn leven. Ik werk in de
kinderopvang. Kinderen, die ik jammer
genoeg zelf niet heb, zijn echt een verrijking van mijn leven. Ik werk veel met
baby’s en peuters en ik snap nu dat het heel
belangrijk is om mijn intuïtie te gebruiken

“Als je dubbele
getallen ziet ben
je toe aan iets
nieuws”
zodat ik hen goed kan aanvoelen. Eigenlijk
kun je zeggen dat ik door het continu waarnemen van de getallen 11.11 en 22.22 door
een poort ben gegaan, vind je ook niet?”
“Dat zou je inderdaad zo kunnen uitleggen.
Je bevestigt al je innerlijke veranderingen
door bewuster te kijken naar spirituele
zaken. Dit zal alleen maar toenemen en dat
zal je ertoe zetten nieuwe dingen te ondernemen in je leven. Schilder of teken eens
een poort zoals jij deze graag wilt zien, zo
verbind je je nog meer met je nieuwe stappen. Lees er boeken over en blijf alert op
dubbele getallen. Je weet nu dat niets voor
niets is en geen toeval is dat je de dubbele
getallen zag. Het was er de tijd voor.”

•
Als je je er bewust van bent dat je 11.11
of 22.22 ziet op een digitale klok, zie
dat dan als een wekker. Er wordt je
aangegeven dat er meer is tussen
hemel en aarde.

•

Probeer eens te kijken, als je deze
getallen ziet, hoe je leven er op dat
moment uitziet. Waar ben je in gedachten mee bezig of wat heb je voor tegenslag? Schrijf het eens op.

•

11 betekent spiritualiteit en bewustzijnsverhoging. Het is een getal van
licht en nieuw begin. 11.11 werkt heel
verdiepend. Doe een wens als je 11.11 op
de klok ziet staan.

•

Wees creatief, je gaat symbolisch door
een poort die het Lagere (het aardse)
verbindt met het Hogere. Maak er een
tekening of schilderij van. Of fotografeer een mooie poort. Zo breng je het
in de aardse vorm en kun je je er een
betere voorstelling van maken.

•

Mediteer en luister wat je intuïtie je
aangeeft over alle nieuwe dingen in je
leven. Er zullen bewustere veranderingen volgen.

•

Lees hierover in Spirituele numerologie
van J. Gale of kijk op www.sayb.nl of
numerologie.startpagina.nl
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daarbij op je Hogere bewustzijn).
33 - bewust worden van het feit dat wij allemaal één en onderdeel van de kosmos zijn.
44 - balans brengen tussen fysieke en spirituele zaken.
55 - je vrij voelen zonder jezelf beperkingen op te leggen en door te vertrouwen op
de Hogere macht. Dat is Universele Liefde.
66 - uitvoeren van al je verantwoordelijkheden met vreugde.
77 - diepe inzichten en bewustwordingen
zetten ons aan tot innerlijke bewustwording (niets is voor niets).
88 - overvloed en meesterschap.
99 - de voltooiing van de kringloop van de
ziel. De ziel wordt geboren, gaat leerprocessen aan en gaat dan weer terug. Dat proces
herhaalt zich een aantal keren, tot de ziel
besluit dat het genoeg is. Dan is de kringloop voltooid.”

Wat als jij
dubbele
 etallen ziet?
g

