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Inleiding tot de getallen van de engelen

Je hebt gegarandeerd beschermengelen om je heen, nu en 
altijd! Je engelen leiden je via je gedachten, gevoelens en in-
drukken in woord en beeld. Ze geven je ook tekens, dat zijn 
de dingen die je elke keer weer ziet. Een van hun favoriete 
manieren om een teken te geven is met een reeks getallen. 
Dat zijn getallen die je herhaaldelijk ziet als kentekens, tele-
foonnummers, tijdsaanduidingen op digitale klokken enzo-
voort.

Doreen: Als je je ooit hebt afgevraagd wat die getallen bete-
kenen, ben je niet de enige. Veel mensen hebben me tijdens 
mijn engelenworkshops naar de betekenis ervan gevraagd. 
Ik wendde me dus tot de Bron en vroeg om hulp bij het 
interpreteren van de betekenis van steeds terugkerende ge-
tallenreeksen. Omdat ik me reeds lang verdiep in de heilige 
getallenleer van Pythagoras (in een vroeger leven ben ik een 
van zijn leerlingen geweest), en engelen channel, ontving 
ik algauw informatie over wat de engelen via deze reeksen 
wilden overbrengen.
 De deelnemers van de workshops vonden het geweldig 
wanneer ik de betekenis van deze groepen getallen besprak 
en vroegen me of ik een lijst voor hen wilde samenstellen die 
ze konden raadplegen. Daarom bevat mijn boek Healing met 
engelen een hoofdstuk met een overzicht van de betekenis-
sen. Na het verschijnen van Healing met engelen zeiden veel 

Getallen van de Engelen 6e.indd   6Getallen van de Engelen 6e.indd   6 17-12-13   12:1717-12-13   12:17



7

mensen dat ze het boek altijd bij zich hadden om de getallen 
die ze zagen op te kunnen zoeken. Ze vroegen me een boek 
in pocketformaat te maken dat nog uitgebreider was. Het 
gevolg van die verzoeken houd je nu in je hand.

Lynnette: Toen Doreen mij vroeg om samen met haar dit 
boek te schrijven, nam ik de uitnodiging dankbaar aan, want 
ik begreep dat dit een belangrijke opdracht was. Om aan 
deze uitgebreide lijst te werken ben ik naar een heel bijzon-
dere plek gegaan, namelijk naar Hawaï, de plek waar mijn 
ziel thuishoort, om me in verbinding te stellen met God, de 
engelen en de verlichte meesters. Ik kreeg aanwijzingen om 
het merendeel van het channelen op de heilige plekken van 
het eiland te laten plaatsvinden, namelijk in de stad Honau-
nau (van oudsher een toevluchtsoord geacht), in het Paleaku 
Garden Peace Sanctuary, op de vulkaan de Kilauea en in de 
prachtige zee tijdens het zwemmen met dolfi jnen, walvissen 
en andere schitterende zeedieren.
 Door te bidden, te mediteren en te studeren met God, de 
engelen en de verlichte meesters leerde ik dat deze getallen-
reeksen nog meer informatie inhielden, die ik gebruikte in 
mijn spiritueletherapiepraktijk. Ik kwam tot de ontdekking 
dat de getallen die ik om mijn cliënten heen zag, dienstde-
den als poorten waardoor ik bij specifi eke goddelijke raad 
kon komen. Die raad, die uit de heilige getallen voortkwam, 
heeft een diepgaand helend effect op mijn cliënten gehad.
 Veel van hen hebben me verteld dat nu ze de getallen om 
zich heen herkennen en kunnen duiden, ze zich meer met 
de engelen en God verbonden voelen. Dit stelt hen in staat 
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deuren te openen naar een fantastische verbintenis die hun 
rust, hoop en liefde brengt. Het begrijpen en toepassen van 
de engelengetallenleer heeft me geholpen meer gedetailleer-
de en meer diepgaande boodschappen voor mezelf en mijn 
cliënten te ontvangen.

Doreen en Lynnette: We hebben dit boek handzaam ge-
maakt zodat je het mee kunt nemen en bij je kunt dragen. 
De engelen geven ons immers boodschappen terwijl we rij-
den, in vliegtuigen zitten, werken en thuis zijn.
 Het interpreteren van getallenreeksen is een gemakkelijke 
manier om boodschappen van je engelen te ontvangen. Ge-
tallen zijn overal: op digitale klokken, reclameborden, num-
merborden enzovoort. Elk getal heeft een unieke vibratie-
frequentie die rechtstreeks verband houdt met de betekenis 
ervan.
 Deze oude kennis is terug te voeren tot beroemde leer-
meesters als Hermes, Plato en Pythagoras. Pythagoras zei dat 
alles in het heelal aan wiskundige wetten onderhevig is en 
dat ieder getal zijn eigen vibratie, betekenis en deugd heeft. 
Plato schreef dat alles in het heelal opgebouwd is uit geome-
trische vormen die afgeleid zijn van getallen, zoals driehoe-
ken (van de drie) en kubussen (van de vier). De heilige mys-
tieke Joodse tekst de Zohar (Kabbala) bespreekt de kracht 
van de vibraties van getallen en letters.
 De engelen zeggen ook dat de plaats van de cijfers in een 
reeks een bepaalde betekenis heeft. Wanneer een getal uit 
bijvoorbeeld drie of meer cijfers bestaat, krijgt het middelste 
cijfer (of krijgen de middelste cijfers) de grootste aandacht. 
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De engelen zeggen dat die het ‘hart’ van de zaak vertegen-
woordigen.
 Numerologie is een van de weinige heilige wetenschap-
pen die van de oudheid tot nu hun magische vorm hebben 
bewaard. De engelen herinneren ons eraan dat we allemaal 
alchemisten zijn, zo krachtig dat we onze ware verlangens 
door middel van goddelijke magie kunnen manifesteren. De 
getallen tonen ons hoe belangrijk het is dat we de hemelse 
boodschappen driedimensionaal zien, zodat we de lessen, 
groeikansen en raad die iedere ervaring bevat, waarnemen.

Getallen van de Engelen 6e.indd   9Getallen van de Engelen 6e.indd   9 17-12-13   12:1717-12-13   12:17



10

Hoe dit boek te gebruiken

Wanneer je een getallenreeks ziet (en dan met name meer 
dan eens in korte tijd), kun je de uitleg ervan in dit boek 
opzoeken. Behalve de boodschap lezen kun je ook luisteren 
naar wat je eigen engelen je te vertellen hebben door middel 
van gedachten, gevoelens en beelden. Vraag je engelen om 
opheldering als de boodschap onduidelijk is door inwendig 
of hardop te zeggen: ‘Leg het alsjeblieft duidelijk uit zodat 
ik het goed kan begrijpen.’ Zoals bij ieder divinatiemiddel 
respecteer je je eigen innerlijke wijsheid als de uiteindelijke 
bron van gezag. Met andere woorden: als je twijfelt, vertrouw 
dan op je ingevingen.

– Lange getallenreeksen interpreteren. Dit boekje geeft je 
de algemene betekenis van de getallen 00 tot 999. Voor lan-
gere getallenreeksen kun je de betekenis van de eerste drie 
cijfers opzoeken en dan het tweede of derde gedeelte eraan 
‘vastplakken’.

– Getallen van vier cijfers. Om de betekenis van getallen 
van vier cijfers te weten te komen moet je de reeks onder-
verdelen in een reeks van drie plus één. Zoek de betekenis 
van de eerste drie cijfers op en voeg de interpretatie van het 
laatste cijfer eraan toe. Om bijvoorbeeld 2048 te interpre-
teren, begin je met de eerste drie cijfers, 204, en lees je de 
interpretatie ervan in het boek:
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‡204 ·
God en de engelen vragen je geduld te hebben. Blijf erin geloven 
dat je gebeden gehoord zijn en beantwoord zijn.

Daarna zoek je de betekenis van het laatste cijfer op, een 8.

‡8 ·
Financiële overvloed komt nu op je pad.

Als je die twee interpretaties samenvoegt, heb je de betekenis 
van het getal 2048: God en de engelen vragen je geduld te 
hebben. Blijf erin geloven dat je gebeden gehoord en beantwoord 
zijn. Financiële overvloed komt nu op je pad.

Deze gecombineerde interpretatie samenvattend krijg je de 
volgende betekenis van 2048: De hemel verzekert je dat er in 
je fi nanciële behoeften wordt voorzien. Heb geduld.

– Getallen van vijf cijfers. Je kunt getallen van vijf cijfers 
op gelijke wijze duiden. Neem de eerste drie cijfers en zoek 
de betekenis op in dit boek. Lees dan de interpretatie van de 
laatste twee cijfers in de getallenreeks. Combineer de bete-
kenissen en vat ze samen.

Hier volgt een voorbeeld van de vijfcijferige reeks 99900:
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‡999 ·
Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke 
levenswerk nu nodig. Wijd je volledig, direct en zonder aarzelen 
aan je heilige taak.

En hier is de betekenis van de laatste twee cijfers:

‡00 ·
Dit betekent dat de Schepper een aan jou gegeven boodschap 
benadrukt en je vraagt op te letten en de gegeven raad direct op 
te volgen.

Vervolgens zet je de twee interpretaties achter elkaar om te 
weten te komen wat de betekenis van 99900 is:

Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levens-
werk nu nodig. Wijd je volledig, direct en zonder aarzelen aan je 
heilige taak. Dit betekent dat de Schepper een aan jou gegeven 
boodschap benadrukt en je vraagt op te letten en de gegeven raad 
direct op te volgen.

Met andere woorden: God wil dat je je volledig aan je levens-
doel wijdt, en wel nú!

– Getallen van zes cijfers. Om de betekenis van een zescijferig 
getal, bijvoorbeeld 225496, te achterhalen, verdeel je het getal 
in eenheden van twee of van drie cijfers. In dit geval maken we 
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een onderverdeling in 225 en 496. Dan lees je de interpretatie 
voor het eerste gedeelte, en die luidt:

‡225 ·
Vertrouw erop dat deze verandering er een ten goede is. Je bevindt 
je in een overgangsperiode: je laat het verleden en alles wat niet 
meer werkt achter je. Laat los en ga vol zelfvertrouwen en geloof 
verder.

Dan zoek je de betekenis van de volgende drie cijfers op:

‡496 ·
De engelen vragen je van je goddelijke levensopdracht nu je 
topprioriteit te maken. Vraag je niet af hoe het allemaal tot stand 
zal komen en maak je geen zorgen over de materiële aspecten van 
je levenstaak. De engelen helpen je met alles.

Vervolgens voeg je beide eenheden samen, waarna 225496 
de volgende interpretatie oplevert:

Vertrouw erop dat deze verandering er een ten goede is. Je bevindt 
je in een overgangsperiode: je laat het verleden en alles wat niet 
meer werkt achter je. Laat los en ga vol zelfvertrouwen en geloof 
verder. De engelen vragen je van je goddelijke levensopdracht 
snel je topprioriteit te maken. Vraag je niet af hoe het allemaal tot 
stand zal komen en maak je geen zorgen over de materiële aspec-
ten van je levenstaak. De engelen zullen je met alles helpen.
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Dit is samengevat de boodschap: Heb vertrouwen in de ver-
anderingen die je doormaakt. De engelen vragen je je te con-
centreren op je goddelijke levenstaak en zullen in al je materiële 
behoeften voorzien.

– Getallenreeksen met een persoonlijke betekenis. Je 
kunt ook getallenreeksen opmerken die zaken van persoon-
lijke aard aanduiden, zoals geboortedatums, datums van 
gedenkdagen, telefoonnummers enzovoort. In dergelijke 
gevallen geven de engelen je een nog indringender bood-
schap. Denk eerst aan de persoon die met dat bepaalde getal 
verband houdt (wanneer je bijvoorbeeld de geboortedatum 
van een vriend of vriendin ziet). Vraag daarna aan je engelen 
of ze je iets speciaals willen laten weten. Let op de indruk-
ken die je mentaal en fysiek krijgt. Voor meer informatie met 
betrekking tot de boodschap kun je de interpretatie lezen 
die aan de getallenreeks verbonden is.

– Het getal 3 en de verlichte meesters. Het getal 3 verwijst 
naar verlichte meesters – grote spirituele leermeesters die 
ooit op aarde leefden – en naar goden uit diverse religies.

Doreen: Wanneer ik iemand een engelengetallenconsult 
geef die vaak het getal 3 ziet, merk ik meestal dat Jezus bij 
die persoon is. In sommige gevallen kan een 3 echter duiden 
op de aanwezigheid van andere verlichte meesters uit andere 
spirituele tradities, zoals heiligen, bodhisattva’s en diverse 
godheden. Het getal 3 kan ook op de aanwezigheid van een 
godin wijzen, vooral wanneer 3 op een 1 volgt. Dat komt 
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doordat 13 verband houdt met het getal van de jaarlijkse 
maancycli en de maan wordt geassocieerd met vrouwelijke 
spiritualiteit.
 Je zult de aanwezigheid en hulp van die verlichte mees-
ters aantrekken die je opvattingen en religie weerspiegelen. 
Daarom hebben christenen Jezus bij zich en worden hindoes 
vaker vergezeld door Ganesja. Je kunt ook verlichte meesters 
vragen bij je te zijn en hun verzoeken je te leiden, bescher-
men en helen. Ik heb gemerkt dat mensen die vaak bidden 
tot en communiceren met de verlichte meesters, de mensen 
zijn die het vaakst het getal 3 in getallenreeksen zien.

Doreen en Lynnette: Je zult genieten van de regelmatige ge-
sprekken die je met de Spirit gaat voeren, daarbij geholpen 
door de interpretaties die je in dit boek aantreft. Wanneer 
je de getallenreeksen eenmaal begint te interpreteren, zul je 
overal tekenen en boodschappen van spirituele aard ontdek-
ken. Hoe meer je over getallenreeksen leert en hoe meer je ze 
opmerkt, des te meer je zult beseffen dat de hemel altijd bij 
je is – met je spreekt, je begeleidt en van je houdt.
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De algemene betekenis van de getallen

‡00 ·
De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en 
vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

‡0 ·
De nul houdt verband met gebed of meditatie en de 
allesomvattende Goddelijke Bron. God praat met je.

‡1 ·
Dit is een binair getal: elk getal is deelbaar door 1. We zijn 
allemaal één, daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden 
door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever 
op je wensen dan op je angsten.

‡2 ·
Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al 
is dat nog niet zichtbaar.
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‡3 ·
De verlichte meesters (bijvoorbeeld Jezus) zijn bij je in 
de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je 
helpen.

‡4 ·
Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan 
hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

‡5 ·
Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, 
transmutatie en alchemie. Er vinden in je leven veranderingen 
ten goede plaats, of die staan te gebeuren.

‡6 ·
Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, 
aardse aangelegenheden en concrete, tastbare dingen. Zorg 
ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in 
evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn 
op en geloof in het spirituele.

‡7 ·
Je bent op de goede weg! Ga vooral zo door!
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‡8 ·
Financiële overvloed komt nu op je pad.

‡9 ·
Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door 
middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

‡10 ·
Je ontvangt aanwijzingen van God via gedachten, ideeën, 
inzichten of helderwetendheid (je weet iets maar hebt geen 
idee hoe je aan die informatie bent gekomen). Blijf positief 
ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt.

‡11 ·
Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachten en 
ideeën, want ze zijn een het antwoord op je gebed. Dit getal 
duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend 
gedrag moet vermijden.

‡12 ·
Vertrouw erop dat er Spirit tot je spreekt door middel van 
gedachten, ideeën en inzichten die je helpen verbetering 
te brengen in je leven, of in het leven van anderen. Laat je 
leiden door positieve affi rmaties.
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‡13 ·
De verlichte meesters vragen je positief te blijven en alle 
angsten en twijfels aan hen te geven, zodat zij die kunnen 
helen en transmuteren. Dit getal verwijst ook naar het heilig 
vrouwelijke, de godin en het intuïtieve, want er zijn 13 
maancycli in een jaar. 

‡14 ·
De engelen helpen je om positieve gedachten, affi rmaties en 
visualisaties werkelijkheid te laten worden.

‡15 ·
Verander en verhef je gedachten. Gebruik affi rmaties en 
gebeden om je te helpen je gedachten en gevoelens boven 
negativiteit uit te tillen.

‡16 ·
Je gedachten scheppen je werkelijkheid, dus koester slechts 
positieve gedachten en verwachtingen ten aanzien van 
materiële zaken, en al je behoeften zullen worden vervuld.
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‡17 ·
Je bent op de juiste weg met je gedachten. Je hebt goede 
redenen om optimistisch te zijn over je plannen en de weg die 
je bewandelt. Dit krachtige en heilige getal vertegenwoordigt 
ook de heilige Drie-eenheid en piramiden.

‡18 ·
Denk alleen aan overvloed en voorspoed, omdat je gedachten 
zich op dit moment zeer snel manifesteren.

‡19 ·
Blijf je erop concentreren jezelf en anderen te helpen gezonder 
en vreedzamer te leven. Blijf positief en optimistisch over je 
goddelijke levenstaak.

‡20 ·
De Schepper vraagt je vertrouwen te hebben. Ook al zie je 
nu nog geen resultaten van je gebeden en daden, vertrouw 
erop dat ze schitterend vrucht zullen dragen.

‡21 ·
Blijf vertrouwen en blijf positief! Gebruik je affi rmaties als 
steun.
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‡22 ·
Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en 
prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

‡23 ·
De verlichte meesters helpen je je vertrouwen te bewaren. Ze 
zijn op dit moment bij je en staan tot je beschikking wanneer 
je hun om hulp vraagt.

‡24 ·
De engelen helpen je te blijven vertrouwen en moedig te 
blijven. Ze willen je laten weten dat ze nu bij je zijn. Geloof 
in je engelen en geloof in hun verlangen en vermogen je te 
helpen.

‡25 ·
Vertrouw erop dat je leven ten goede verandert. Jij en 
je dierbaren zijn tijdens deze veranderingen veilig en 
beschermd.

‡26 ·
Vertrouw erop dat er in al je aardse behoeften wordt voorzien, 
nu en in de toekomst. Geef materiële zorgen over aan Spirit, 
en volg de goddelijke raad op die je oproept te handelen.
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‡27 ·
Blijf vol vertrouwen de ingeslagen weg volgen. Je doet het 
juiste, dus ga vooral zo door.

‡28 ·
Heb vertrouwen in de overvloed van het universum. Er 
manifesteert zich voorspoed voor je wanneer je blijft 
volhouden.

‡29 ·
Geloof in jezelf en je goddelijke levensdoel. Je bent er 
geschikt en klaar voor, en je bent bereid anderen te helpen!

‡30 ·
God en de verlichte meesters zijn hier om je te helpen. Vraag 
hun om hulp bij alles wat jou en je dierbaren rust brengt en 
je helpt op je levensweg.

‡31 ·
De verlichte meesters helpen je je gedachten liefdevoller en 
vreedzamer te maken, wat je meer kracht zal geven.
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‡32 ·
Blijf geloven in je verbinding met de verlichte meesters. 
Wanneer je je vaker tot hen wendt, zal je vertrouwen in deze 
band groeien.

‡33 ·
Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle 
opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je 
opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen af 
en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

‡34 ·
Er zijn verlichte meesters en engelen bij je. Praat vaak met 
hen over je gevoelens en gedachten en luister naar hun 
antwoorden, die tot je zullen komen als herhaalde indrukken, 
tekenen en innerlijke signalen.

‡35 ·
De verlichte meesters vragen je het een en ander te veranderen 
om je spirituele besef en kracht te vergroten. Vorm een team 
met deze liefdevolle en krachtige meesters en laat je door 
hen helen, of helpen die delen van je leven los te laten die 
jou en het Licht niet meer dienen.
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‡36 ·
De verlichte meesters willen je helpen met je materiële leven, 
vooral door je te helpen bij je levenstaak en steun te bieden 
aan je dierbaren. De verlichte meesters vragen je je te blijven 
richten op de Spirit en niet te veel aandacht te schenken aan 
de materiële wereld.

‡37 ·
Je wordt op goddelijke wijze door de verlichte meesters 
op het juiste pad geleid. Wend je tijdens je meditaties en 
gebeden tot hen voor raad, antwoorden en geruststelling. De 
verlichte meesters zijn blij met de weg die je bent ingeslagen 
en willen je helpen.

‡38 ·
Er komt meer overvloed op je weg en de verlichte meesters 
willen je geruststellen wat de fi nanciële steun in je leven 
betreft. Let op de herhaalde boodschappen die ze je geven 
door middel van gedachten, gevoelens, woorden en beelden, 
en volg hun raad op.
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