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Nieuwsbrief nr. 6, september 2013
Lieve mensen,
Ik was weer zo bezig om mijn blik naar buiten te richten, te plannen, te overdenken en me lichtelijk zorgen
te maken….. het is weer tijd om eens naar binnen te keren.
Opmerkelijk is dat toch dat elke keer als ik werkelijk met alle aandacht de focus naar binnen, naar mijn hart
richt er zo´n stilte en rust over me komt.
Dit keer dus maar eens weer afgedaald. Via de keel, het ziet er hier een stuk zachter uit dan een paar maand
geleden, er is heel wat geheeld in die keel. Nog niet helemaal, er is een nog vurig rode plek en aan de activiteit die ik daarin zie, zie ik dat die ook aan het genezen is. Zou dit te danken zijn aan die prachtige klanken
van mijn klankschaal die ik sinds een paar maanden in huis heb? Elke ochtend laat ik de prachtige doordringende klanken van de G-toon in mijn lichaam resoneren en sta mijn lichaam toe om dezelfde en ook
andere tonen voort te brengen. Al vanaf het eerste moment voelde ik mijn keel resoneren. Ik merk het
doordat ik moet kuchen of mijn keel moet schrapen. Dat laatste deed ik trouwens het laatste jaar wel erg
vaak. Nu heb ik er een stuk minder last van. Later ontdekte ik dat mijn waarneming ´volgens de boekjes´ is,
want de G-toon hoort bij het keelchakra. Zo hebben ook andere energiepunten (chakra´s) in ons lichaam
hun eigen frequentie, hun eigen toonhoogte.
Ik daal verder af en zie het hart in mijn lichaam. Het hart dat al kloppende ervoor zorgt dat ik dit lichaam
kan blijven bewonen zolang het mijn bedoeling is. Het geeft me een warm en veilig gevoel.
Ik ga het hart binnen en word direct getroffen door het licht dat hier schijnt. Het licht doordringt alle
weefsels en adertjes. Wat prachtig!
Ik hul me in dit licht terwijl ik blij rondwandel. Is er dan helemaal geen donker plekje meer waar het licht
nog naar binnen moet? Ik kan niets ontdekken, in tegenstelling tot een van de vorige keren, toen ik allerlei
ruimtes ontdekte die na lange tijd wel wat licht konden gebruiken.
Dan duikt er voor mijn neus een dikke grote houten (zo lijkt het) deur op. Ik pak de zware ijzeren klink
beet, maar de deur is zo zwaar dat de klink afbreekt. Automatisch kijk ik om me heen of ik iets zie waarmee
ik het open kan wrikken. Maar in mijn hart liggen nu eenmaal geen koevoeten.
Tja, hoe krijg ik dan deze deur open? Ik kan het wel vergeten. En of het nou een stem is die me iets influisterde of dat ik het zelf ineens wist: deze deur is alleen met liefde te openen.
En ik vind het de natuurlijkste zaak van de wereld dat - terwijl ik me voel volstromen met liefde - de deur
vanzelf opengaat. Met een zacht gebaar open ik het nu helemaal.
Een inktzwarte duisternis. Ik blijf op de drempel staan en vraag al automatisch om licht, en de violette
vlam die hier misschien nodig is. Maar als ik even goed kijk, dan zie ik in het donker allemaal lichtpuntjes.
Bij nader inzien zou je kunnen zeggen dat ik lichtpuntjes zie en daartussen allemaal duisternis.
Ik voel eens…. Deze duisternis is van een andere orde. Geen akelig gevoel, geen verlaten, leeg gevoel, maar
in tegendeel een omhullend zachte deken. Een fluwelen donker dat er gewoon is en niets, maar dan ook
niets verbergen wil of uitzenden wil. Ik begrijp het niet. Wat doet dit in mijn hart? Zie je dat licht en donker
allebei bestaan in jou? Weet dat het goed is. Weet dat je het mag omarmen, je bent licht en donker. En wederom zeg
ik: Ik begrijp het niet. Waarom die dikke deur in mijn hart?
Jij wilde alleen het licht in jezelf zien… je was een beetje blind geworden voor alles wat ook maar enigszins donker is,
je hebt het afgewezen. Die dikke deur heb je er zelf voor gezet.
Niet wetende dat deze duisternis van een heel andere orde is. Hierin word je gedragen, hierin BEN je, tezamen met
het licht. Hier vind je de Eenheid. Hierin ben je compleet en heel.
Wat een eyeopener! Ik had vanuit het donker het Licht in mezelf ontdekt. Toen dat sterk genoeg was, kon
ik ook de donkere plekken zien. Hoewel ik beide had geaccepteerd in mij zelf, zag ik ze nog gescheiden van
elkaar. Als aparte eenheden.

Nu vind ik ´zomaar´ in mijn hart de Eenheid in mij Zelf. Ik zie hoe licht en donker een eenheid vormen.
Voorbij enige dualiteit IS er een alles overstijgend bewustZIJN in het Ene.
Ik voel me dankbaar voor deze ervaring!
Wij zullen ons gaandeweg niet alleen bewust worden van het feit dat wij een deel zijn van de Eenheid die alles omvat, langzamerhand ontwaakt in ons het vermogen om dit ook te kunnen voelen en ervaren.
Ik wens jou toe dat ook jij je weg zult vinden op dit prachtige pad van Licht en Liefde en de Eenheid zult
vinden in je hart!
Tineke Kleine Deters
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Verslagschrijvers (m/v) gezocht
Veel lezers van onze Nieuwsbrieven waarderen de verslagen van de lezingen. We danken deze verslagen
aan de inzet van een groepje verslagschrijfsters die dit werk bij toerbeurt doen.
Die groep kan wel wat versterking gebruiken, dus: wie wil ons helpen met het schrijven van die verslagen?
U krijgt daarvoor een geluidsopname van de lezing, zodat u er thuis rustig naar kunt luisteren en zo het
verslag kunt maken.
Wilt u meedoen? Neem dan even contact op met Ruth, bijvoorbeeld tijdens een lezingavond. U mag haar
ook bellen op 0592-314290. Een mailtje sturen naar nieuwsbrief@innerlijk-besef.nl kan ook.

Lezing door Hans Stolp
Zoals u waarschijnlijk al weet, geeft Hans Stolp weer een lezing voor Innerlijk Besef Op dinsdag 1 oktober
spreekt Hans over: “Wat gebeurt er als je doodgaat? Over de reis van incarnatie naar incarnatie.”
We zijn daar heel blij mee en verwachten veel mensen, die avond. Daarom bieden we u de mogelijkheid om
u vooraf al aan te melden voor deze lezing. Dat kunt u bij voorkeur doen tijdens de lezingavond op
3 september a.s. of per e-mail naar info@innerlijk-besef.nl. Komt u die avond niet of heeft u geen e-mail?
Dan kunt u bellen met 0592-656610.

Wijziging in het programma.

Ons programma voor dit najaar is gewijzigd, in het overzicht op blz. 10 ziet u het actuele overzicht van onze activiteiten. Hiervan komt ook een nieuwe folder, die u op 3 september kunt meenemen.

Themadag met Marcel Messing over de Bhagavad Gītā
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Zaterdag 23 november 2013.
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
10.00 - 17.30 uur. (ontvangst vanaf 9.30 uur).
€ 40,-- voor donateurs; € 50,-- voor niet-donateurs; € 20,-- voor jongeren tot 22 jaar.
Prijzen incl. koffie, thee en een vegetarische lunch.

Er is plaats voor maximaal 150 personen. Reserveren is daarom noodzakelijk!
Dit kan alleen schriftelijk met het aanmeldingsformulier dat u achter in deze Nieuwsbrief kunt vinden. Het
verschuldigde bedrag dient u zelf over te maken op Triodos Bank nr. 25.44.19.933 ten name van Stichting
Innerlijk Besef te Oosterhesselen. Schrijft u er even de namen bij van de deelnemers voor wie u betaalt.
Uiterlijk 20 november 2013 moet uw betaling zijn bijgeschreven op onze bankrekening; uw betaling is
tevens bevestiging van deelname, daarover krijgt u dus geen verder bericht!
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DE BHAGAVAD GITA
Het lied van de Verhevene
*
Toegelicht door Marcel Messing
met een fraaie PowerPoint presentatie en Indiase muziek.

Nu zal ik uiteenzetten
wat de kennis is die tot onsterfelijkheid leidt.
Het is Brahman, dat wat geen begin heeft
en waarvan gezegd wordt dat het noch bestaat,
noch niet-bestaat.
Bhagavad Gītā XIII:12
*
We vragen de Gītā zelf om ons te helpen
en licht te schenken.
Ons doel moet zijn om haar wezenlijke
en levendige boodschap te leren kennen (…)
om de richting van onze vervolmaking
en ons hoogste spirituele welzijn te realiseren.
Sri Aurobindo (1872-1950)
*
Veel leraren uit India vonden hun inspiratie in de Bhagavad Gītā, zoals Rāmakrishna, Radhakrishnan,
Rāmana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Aurobindo, Mahātma Gandhi, Ramesh Balsekar, Osho en Eknath Easwaran.
Maar ook in het Westen staat de Bhagavad Gītā in hoog aanzien en inspireerde o.a. de filosoof Arthur
Schopenhauer, de letterkundige Johann Wolfgang Goethe, de Sanskrietgeleerde Max Müller, de psycholoog Carl Gustav Jung, de soefi Inayat Khan, de theoloog Hans Küng, godsdienstwetenschappers als Alain
Daniélou en Rudolf Otto, de auteur Paul Brunton, de ontdekkingsreiziger Friedrich Wilhelm von Humboldt en de zenmeesters Hugo M. Enomyia-Lassalle en Karlfried Von Dürckheim.
Heden ten dage verdiepen miljoenen mensen zich in de Bhagavad Gītā. Schrijvers, dichters, dansers, musici
en filosofen worden erdoor geïnspireerd. Naast de Bijbel en de Tao-te ching behoort de Bhagavad Gītā tot de
meest gelezen boeken ter wereld, wat overigens niet betekent dat het ook het meest begrepen werk is.
De Bhagavad Gītā, het Lied van de Verhevene, is het zesde boek van het grote heldenepos Mahābhārata, dat
verhaalt over de historische oorlog tussen de afstammelingen van de Indiase koning Bhārata (de Pandavas
en de Kauravas). De Mahābhārata werd tussen de vijfde eeuw voor Chr. en de tweede eeuw na Chr. op
schrift gesteld. De Gītā bestaat uit 18 hoofdstukken, die 700 verzen bevatten, waarin de boogschutter prins
Arjuna, leider van de Pandavas, oog in oog komt te staan met de vijand, de Kauravas, geleid door zijn neef
Duryodhana.
De Gītā is als een spirituele lamp, die te midden van de zeven divisies van Arjuna en de elf divisies van Duryodhana door Krishna wordt ontstoken en niet alleen licht werpt op een ‘gerechtvaardigde oorlog’
(dharmya yuddha), maar vooral op de innerlijke strijd tussen goed en kwaad, gesymboliseerd door de
Pandavas (‘zonen van het licht’) en de Kauravas (‘zonen der duisternis’). Aan de eeuwenoude uiterlijke strijd
in de wereld kan alleen maar een eind komen door de innerlijke strijd in zichzelf aan te gaan. Arjuna vraagt
aan de avatār Krishna, zijn vriend, leraar en wagenmenner: ‘Plaats mijn strijdwagen tussen beide legers,
zodat ik duidelijk kan zien tegen wie ik moet strijden.’ (I:21-22)
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Op dát cruciale moment, op ‘het veld van dharma’, onderricht Krishna aan Arjuna de sanātana-dharma, de
eeuwige leer omtrent de kosmische orde, de basis van menselijk gedrag en ethiek. Hij leert Arjuna dat de
innerlijke strijd van groter belang is dan uiterlijke strijd en heldendom. Werkelijke vrede, vrijheid en bevrijding worden gerealiseerd door de innerlijke strijd aan te gaan, zodat de spirituele natuur van de mens
kan zegevieren over zijn lagere natuur. Pas dan kan geweld getransformeerd worden in geweldloosheid
(ahimsā).
Maar na veertig jaar onophoudelijke inspanningen om volgens de leringen van de Gītā te leven,
ben ik in alle bescheidenheid van mening dat volledig afzien van de vruchten van de handelingen onmogelijk is zonder
volledige naleving van ahimsā in welke vorm dan ook.
Mahātma Gandhi (1869-1948)
*
De verschillende yogapaden die Krishna op ‘het veld van dharma’ onderricht, gelden voor verschillende typen mensen. Ze leiden allemaal tot bevrijding van onwetendheid en van begeerte, tot eenwording met het
Absolute, het Zelf (Ātman of Purushottama). ‘Welk pad zij ook volgen, dat pad is het Mijne…’ (IV:11)
Thema’s als vrije wil, handelen en niet gehecht zijn aan de vruchten ervan, dharma en karma, geweld en
geweldloosheid, kennis en overgave, inzicht in tijd, ruimte en in de kosmische cycli, het proces van wedergeboorte om tot vervolmaking te komen, behoren tot de essentie van de Gītā.
Wapens kunnen het Zelf niet treffen, vuur kan het niet verbranden,
water kan het niet nat maken en wind kan het niet drogen.
Bhagavad Gītā II: 23
*
Juist in onze tijd, waarin veel volken met elkaar in oorlog zijn en de confrontatie van licht en duister, van
goed en kwaad scherp zichtbaar wordt, in een tijd van twijfel en onzekerheid, van crisis in godsdienst, politiek, economie en ethiek, een tijd waarin de boom van wijsheid aan het verdorren is, is het primair van belang om begeerte en onwetendheid in onszelf te transformeren door de lamp van inzicht.
In een verfrissend onorthodoxe toelichting zal Marcel Messing ingaan op de uiterlijke én innerlijke strijd,
op de strijd der ‘goden’, op hemelse wezens en hemelvoertuigen (vimana’s). Tevens worden de 18 paden van
yoga toegelicht, die Krishna tijdens de 18 dagen durende oorlog onderrichtte. De betekenis van de Bhagavad Gītā voor onze tijd wordt uiteengezet aan de hand van de veda (de oude Indiase verborgen kennis), de
advaita-vedānta (de leer van de non-dualiteit), boeddhistische leringen, gnosis, mystiek en actuele informatie.
Nooit is er een tijd geweest dat jij en Ik
en de koningen die hier bijeen zijn
niet hebben bestaan en nooit zal er een tijd komen
dat we ophouden te bestaan.
Bhagavad Gītā II:12
*

Zoals we oude kleren wegwerpen
en nieuwe aantrekken,
zo trekt het Zelf als bewoner van het lichaam
nieuwe kleren aan nadat het lichaam versleten is.
Bhagavad Gītā II:22
*
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De Heer verblijft in de harten
van alle schepselen, Arjuna,
en laat ze ronddraaien
op het wiel van maya (illusie).
Bhagavad Gītā XVIII:61
*

Graancikels, krachtplekken en… the Otherworld

Lezing door Bert Janssen op dinsdag 3 sept. 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
In het gebied Wiltshire, waar ieder jaar minstens
de helft van alle nieuwe graancirkels ter wereld
worden gevonden, zijn grote energetische krachtplekken, zoals Avebury, Silbury Hill, West Kennet,
Long Barrow, Sanctuary, en Stonehenge. Bert
Janssen heeft daar, net als zoveel andere mensen,
ervaren hoe de scheiding tussen Hemel en Aarde
op die plekken zo veel kleiner is… Vragen die men
zoal heeft zijn ondermeer: Wat is de reden dat zoveel mensen juist op deze plekken bijzondere ervaringen hebben? Hoe ontstaan die graancirkels en
wat is hun boodschap? Waarom verschijnen deze
formaties zo veelvuldig in Wiltshire?

ometrie en harmonie heeft hem binnengeleid in de
mysterieuze wereld van de kwantum fysica, Gotische kathedralen, graancirkels, Inka sjamanisme en
oude krachtplaatsen. In de fascinerende wereld van
Remote Viewing, tracking en MetaTracking. Hij
reist de hele wereld over om
deze mysteries te bestuderen,
fotograferen en registreren,
hetgeen heeft geleid tot de
productie van drie documentaires.
Daarnaast schreef Bert Janssen vele artikelen en is hij de
auteur van verschillende boeken, waaronder ‘The Hypnotic
Power of Crop Circles’, ‘Dagboek van een Tijdreiziger’ en de mind-provoking
thriller ‘Sophia’s Ei’. Een spannend en fascinerend
op gnostische inzichten gebaseerd verhaal.

Op al deze brandende vragen zal Bert Janssen op
heldere en toegankelijke manier antwoord geven
tijdens deze boeiende bijeenkomst: Laat je meevoeren in een geestprikkelende en sprankelende performance, waarin hij verslag doet van zijn adembenemende avonturen en je deelgenoot maakt van
zijn messcherpe analyses.

Bert Janssen is uitgegroeid tot één van de meest
hoog energetisch, geest prikkelende performers,
verhalenvertellers, en inspirerend entertainers van
deze tijd, die telkens weer de meest onwaarschijnlijke dwarsverbanden weet bloot te leggen.
Zijn manier van presenteren en het explosieve materiaal dat hij presenteert, galmt vaak nog dagen
en weken na. Het echoot door alle lagen van je zijn.
Het overvalt je op stille momenten en laat je 's
morgens wakker worden met frisse, nieuwe en volslagen ondenkbare geachte ideeën. Bert Janssen
keert je binnenstebuiten en ondersteboven, maar
zodra de orkaan is gaan liggen en het stof neer gedwarreld, zal een ieder zich niet alleen herboren
voelen, maar het ook zijn.

Een wonderlijk inspirerend geestprikkelend en
soms ook verbijsterend verhaal.
Over trollen, kabouters en little people.
Over kastelen, de hemelpoort en heilige huisjes.
Over Sitchin, Jung en DMT.
Over UFOs, Elfen en over “God”.
Over Remote Viewing, tracking en MetaTracking.
Over graancirkels, Standing Stones en… “The
Otherworld”.
Bert Janssen is bekroond auteur, onderzoeker, ontdekkingsreiziger, avonturier en inspirerend entertainer. Zijn interesse in de kracht van vormen, ge-

Wat is uw levensmissie op basis van numerologie?

Lezing door Gerrit Jansen op dinsdag 7 mei 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
Gerrit Jansen is sinds 1995 een gepassioneerd numeroloog die zijn verhaal graag doorspekt met
anagrammen (woordhusselingen). De voorbeelden
zijn vaak bedoeld als een algemeen beeld. Numero-

logie is de kennis van getallen of vibraties en werd
reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Op deze avond kunnen wij de trilling van onze eigen getallen herleiden tot onze missie en uit5

MISSIE = EINDCIJFER van je geboortedatum.

dagingen in onze geboortenaam, 2013 en andere
combinaties. Belangrijk is, dat wij de intentie tonen
om de uitdagingen aan te pakken. Zie het ook niet
als een moeilijkheid. Verander het woord moeilijk
in interessant. Want MOEILIJK is een MOE
LIJK.

Eindcijfer, ofwel missie (passie), krijg je door een
optelling van: geboortemaand/dag/jaar. Het is in
deze incarnatie je eerste aandachtspunt en tevens
uitdaging en wordt ondersteund tijdens 3 perioden.
Niet verwerkte processen in vorige levens komen
terug in de vorm van getallen in onze datum. In
het woord LEVEN is EVEN. En PLANEET:
PLAN en ETEN. Eet het plan dat u meekrijgt.
UNIVERSUM: UNIE = hetzelfde en VERSUM =
liedje. In het universum is het hetzelfde liedje, het
gaat almaar door binnen de illusionaire werkelijkheid. Wij hebben beloofd dat wij dit geloven. Als
wij nou accepteren dat wij het niet hoeven te verklaren, dan krijgen wij innerlijke rust. Iedere nacht
krijgt de geest de gelegenheid om dit te ervaren.
Tegenstand betekent vaak dat je in het goede proces zit. Als je te beleefd bent, dan beleef je niets.
Anagram van ANGST is STANG. Iemand wordt
op stang gejaagd en in de angst gezet.

‘Als de mensen gaan varen, dan ervaren ze iets.
Aan de kant beleef je ’t niet. Alles wat was, is geweest. Wat nog gaat komen is straks, te strak’. Het
gaat alleen om het nu. Het is nooit anders geweest
dan NU. De N =5 (14e letter in ABC) in de numerologie en U = 3. NU is 5+3=8= kracht van het
nu’. Let ook op gebruik van woorden en hun energie. Taal is de zeggingskracht. In het WOORD zit
OOR. OOR is het hart van het WOORD. Indianen
zeggen: als je de weg kwijt bent, sta je even stil en
luister. Dan ga je weer terug naar je innerlijk geweten, herinneren wat je al wist.
Wees eerlijk naar elkaar en stel dat niet uit. Wij
zijn hier zo van afgedwaald vanwege angst. Angst
en twijfel is wantrouwen naar de hemel.

Uitrekenen einddatum
Binnen de numerologie kennen wij alleen maar cijfers (0-9) en geen getallen (>10). Alle getallen
worden verkleind naar cijfers, behalve voor: 11, 22,
33 (geboren op de 29ste =2 + 9 = blijft 11). 22
wordt geen 4 en 33 geen 6. 4+1+0 = 5.

ALGEMEEN
Het mooiste van numerologie is dat je inzicht
krijgt in wat je ooit beloofd hebt uit te voeren op
aarde en je eigen toekomst daardoor te herinneren;
ook inzicht in je missie en die van de ander. Dat
geeft duidelijkheid. Een missie is een uitdaging. De
geest gaat naar de aarde toe als een architect met
een tekening (je geweten). De architect zoekt een
aannemer die het wil aannemen. Het gaat erom dat
de aannemer snapt wat de architect met de tekening bedoelt, dat het verstand begrijpt wat het gevoel bedoelt. En de intuïtie hebben we meegekregen om ons geweten te herinneren.
Als je je ergens gaat irriteren dan ben je al voorbij
je intuïtie. Als je niets aan je klachten doet, krijg je
een grafsteen, omdat je je doodgeërgerd hebt.
Klaar! Dus wees eerlijker naar jezelf, dus niet meer
de man of vrouw die je wilt zijn. Als je jezelf aanneemt, kan niemand je ontslaan. Het gaat erom dat
wij ons bewuster worden van ons onderbewustzijn.
Aan je hoofd word je voortdurend geappelleerd
door je omgeving die verleidt, misleidt, omleidt,
door te zeggen: denk eens na. Je moet niets, want
de hemel is niet van moeten. Gebruik je tijd goed.

Perioden – de grote levenscyclus
In Numerologie onderscheiden wij de “grote levenscyclus” in 3 perioden. Dit betekent dat je rond
28, 56 een verandering kunt verwachten, maar dat
hoeft niet. Wie nooit durft te ontkoppelen, komt
nooit bij een andere versnelling. Het energieveld
van de betreffende cijfer werkt het sterkst in deze
periode.
 1e MAAND van geboorte: 0-28 jaar
 2e DAG van geboorte: 28-56 jaar
 3e JAAR van geboorte: 56 tot overlijden
Voorbeeld (geboren op 9.11.1954):
Maand + dag + jaar = 11 + 9 = 20 + 9 = 29 = 2+
9 = 11. Dus 11 is het EINDGETAL = MISSIE.
Als bepaalde cijfers niet voorkomen in uw missie,
dan zijn ze in dit leven ook geen primaire aandachtspunten. Het is niet zo zwart-wit overigens.
Het gaat erom dat wij werken aan onze uitdaging.
Geef een ander de kans. Wie nooit kan ontvangen,
ontneemt de ander een kans om te geven. Het periode-cijfer is ondersteunend voor je missie, om daar
telkens naar toe te gaan.

Als het je missie is om het rustig aan te doen, dan
krijg je vaak een niet al te sterk lichaam. Dus opletten met spitten. Willem Alexander heeft het als
koning niet zo in zich; 9 = onderwijzen (watermanagement). Maxima (17.5.1971) is 22, een spirituele energie, tezamen 8 = power. Zij komt uit de
koets en haalt Willem op, ‘kom jij moet ook mee’.
Mark Rutte, met alle respect, is een 3, terwijl
Samson (8) de koning is. De president in Amerika
is 2, dat is meer de balans dan een leider en dat
hebben wij nu ook nodig. Michèl (11) ondersteunt
hem als zijn accu.

VERKLARING VAN DE EINDCIJFERS:

Eindcijfer 1

Zelfstandigheid, leiding geven, inventief, initiatief,
nieuwe start. In dit leven krijg je uitdaging om alles
alleen te doen, zelfstandig, zonder jezelf eenzaam
te voelen. In een vorig leven moest je de ander
volgen. In een relatie is de 1 altijd de loper en de
partner volger. De 1-en zijn niet geschikt om te
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werken in dienst van anderen, wel een uitdaging
om een eigen onderneming te leiden. Hij zet de
toon (dirigent bijv.). Een 1 moet zijn verwachting
niet te hoog stellen, anders krijgt hij teleurstelling.
Kies meer voor je eigen gelijk, zonder schuldgevoel.

vrij zijn. VRIJHEID als primair geboorterecht. Vele levens heeft de 5 aan de ketting gelegen. Nooit
vrijheid ervaren, bijv. in zijn geloofsbeleving, in relaties. Een 5 heeft een geweldige allergie voor het
woord MOETEN. Dus niet moeten. 5 is een tussencijfer. 1-2-3-4 *5* 6-7-8-9: 5 is de ruimte. Liever de trap dan de lift (beeld). Uitdaging is om dewereld in te gaan, de 5 continenten even aan te
doen en door te reizen. Ze hebben een hoog scharrelkip of -hengehalte. Ongeschikt voor appartementen. Kunnen snel veranderen van werk, huis of
partner. Liever geen verjaardagen, jubilea, noch
abonnementen. Verenigingen, mogen wel. Beetje
ondeugend karakter. 5-en mogen in alles ruim zijn,
dus zich niet binden aan politieke partijen of overtuigingen.

Eindcijfer 2
Samenleven, verbinden, bruggenbouwer, vrede en harmonie. Uitdaging is om het niet alleen te doen, om
SAMEN te leven, zonder er de zorg voor te hebben. Hoeft niet samenwonend te zijn. Dus uitdaging om harmonie te creëren. Lekker rust vinden
in de verbinding. Liever niet een eigen zaak, mogelijk een kleine. Een 2 is bruggenbouwer, geen brug.
Heeft u een kind met een 2 dan, wil dat graag een
vriendje. Het gaat om de uitdaging. Als je bijvoorbeeld in je missie geen 2 hebt, kun je wel een relatie aangaan, maar niet met een1. Dan wordt dit
therapeutisch: wat een gedoe allemaal.

Eindcijfer 6 (zorggetal)
Verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, familie, samenwonen.
Het gaat bij de 6 om sociale energieën. Een opdracht om vanuit je eigen verantwoordelijkheid en
dienstbaarheid de ander te helpen. Het zijn mensen
met een vrij hoge menselijke belangstelling (moeder Theresa’s). Uitdaging is om dat te mogen worden. 6-en blijven altijd kind, ook al zijn de ouders
overleden. Behoefte aan deze veiligheid en eigenlijk
nooit uit huis willen gaan. Verantwoordelijkheid
om het huiselijk te houden, gezelligheid. Een 6man kan bijv. huisman worden. 6 hoort bij dieren.
Verantwoordelijkheid om iets te creëren waar je
voor zorgt. Samenwonen hoort meer bij 6 (2 is
meer samenleven). Houdt van verjaardagen, feestdagen, behoefte samen te eten. Behoefte aan ronde
tafels vanwege gelijkwaardigheid.

Eindcijfer 3
Gevoel, expressie, creativiteit, schoonheid.
3-en hebben in andere levens alles mentaal gedaan,
nooit vanuit het gevoel. Uitdaging: om te voelen
door gebruik te maken van klank, kleur licht en
warmte. Belangrijk om de emotie vanuit het hoofd
ondergeschikt te maken aan het gevoel van het
hart. Hoog gehalte aan kip-zonder-kop mag. Niet
teveel mentale opleiding gaan volgen, meer creatieve. Als je geboren bent in maart of december begin je al met de (0-28) 3, het gevoel. Je mag niet
teveel tegen deze 3-en schreeuwen of verbale
agressie gebruiken. Kwaadheid is onmacht. 3-en
zijn zo gevoelig, dus wees kritisch wat je eet of
drinkt. Een 3 moet leren mens te zijn, dus niet alleen man of vrouw.

Eindgetal 7

Rust, vertrouwen, wijsheid, bezinning, praten.
Rustig aandoen als uitdaging. Daar mag je naar
toewerken. In vorige levens heb je je als 7 kapot
gewerkt. A.h.w. springend uit de baarmoeder zeg
je: ‘we gaan door’, terwijl dat in dit leven niet de
bedoeling is. Nu krijg je het leven van bespiegeling, interne innerlijke balans, introspectie. Dit zijn
de filosofen, psychologen, theosofen. Rust geeft
vertrouwen, stress geeft twijfel. Als je je opwindt,
ga je iets creëren dat ook weer moet afdraaien (zoals Geert Wilders). Dan krijg je een spanningsveld.
Je kunt je brood verdienen als gesprekstherapeut.
Je kunt met je stembanden de ander magnetiseren.

Eindcijfer 4
Werken, logisch handelen, discipline, kracht, puinruimer.
Dit zijn politieagenten en scheidsrechters. 4-en zijn
uitermate geschikt om zelfstandig te ondernemen
(doordouwers) en hebben niet altijd een rustig leven. Leven op energie van gedoe, waardoor ze ordering kunnen creëren. In vorige levens beetje flierefluiters. 4-en zijn op de aarde gezet om de boel te
ordenen. Dagen uit tot duidelijkheid, houden van
aanpakken, niet van zeuren. Ze kunnen heel precies
zijn en willen geen wanorde (schilderij recht hangen). 4-en hebben vaak tegenstand van mensen die
hen dan te precies vinden. Geen tijd om ziek te zijn
of om dood te gaan (in de kist ligt een briefje: “ik
kom zo.”); ze gaan nl. door. Niet te snel dingen betalen als ’t niet klopt. Voor partners wens ik veel
sterkte. Partner 4 met partner 2 hebben 6 als uitdaging = samen.

Eindcijfer 8 (power)
Materie, zakelijk, organiseren, van macht naar kracht;
8-en zijn de koning en koningin. Niet geschikt om te
dienen in andermans hofhouding, noch om naar
een ander te luisteren. Ze mogen hun eigen koninkrijk bemensen, delegeren. Eigen zaak? Houden
zo. Uitdaging om niet de dingen gratis te doen,
onderhandel over de prijs; 8 is ook een stuk materie. Ze mogen ook werken aan de lemniscaat

Eindcijfer 5

Vrijheid, lucht, ongebondenheid, reizen, variatie. De 5en hebben de mooiste missie die je kunt krijgen:
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(=oneindige doorstroming liggende 8). Maak keuzes als het blokkeert in je lichaam. Het is een bepaalt gezag dat je uitstraalt. In vorige levens hebben ze dat van afgepakt. Ze hebben dat geld veroverd op hem en nu mag je dat heroveren. 8-en
hebben ook vaak wel financieel geluk. 8-en kunnen
organiseren en gaan ook door.

ging om te bemiddelen tussen hemel en aarde.
33 is een Christus-getal. Christus hing aan het
kruis (numerologisch 33). De 33-en worden af en
toe naar het kruis toe geleid. Laat je niet teveel
kruisigen. Uitdaging is voortdurend om van mensen afstand te nemen en vooral niet teveel de boel
open te gooien. Koester uw eigen apartheid. Wat je
zegt moet kloppen. Toon nooit je kwetsbare kant
als je moe bent. Kijk maar hoe de tegenkracht
werkt. Een leeuw zal de zebra uitputten (natuurwet). Blijf ook kritisch. Ze hebben het niet gemakkelijk op deze aarde. Kinderen staan vrij open. Laat
ze kiezen vanuit het gevoel. Vaak is er moeite met
het niet waarneembare.

Eindcijfer 9 (eindgetal)
Vertellen, educatie, aansturen, schrijven, innovatie, afronden. De 9-en zijn de onderwijzers. Op de aarde
gezet om mee te delen. Niet tégenspreken, maar
ook niet tegen spréken, alleen met toestemming
van de 9. De 9 is de voltooiing (Beethoven stopte
bij de 9e ). Als je 9 opschrijft en omdraait, blijft het
negen. Als je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 optelt = 45 = 9.
NEGEN is ook het enige getal waar GEN in zit.
Meer van de monoloog, niet discussiëren wat we
gaan doen, nee we doen zus en zo. Een7-en is meer
van overleg. Niet ongeduldig zijn, anders loop je
jezelf voorbij. Uitdaging om te schrijven. Publiceren kan. Verbonden met de bibliotheek van de hemel (Akashakronieken). Twijfel niet aan wat je
door krijgt (is sterke verbinding).

Relaties

Koppel je eindcijfer met andere eindcijfers om te
bepalen wat je uitdaging is in dit leven met de ander.
Partner 1 en vrouw 2 = 3: missie is te werken aan
de brug van het gevoel, om de ene met de andere
kant te verbinden (de brug). Samen een 3: ga iets
gezelligs doen;
Samen 7, 3+4=7: samen de diepte ingaan, naar de
introspectie.
Samen 6 (1+5, 8+7, 3+3, 9+6, 2+4): verantwoordelijkheid naar elkaar toe nemen, op elkaar passen,
voor elkaar zorgen en op elkaar te letten. Jullie
komen nooit meer van elkaar af. (beeld). Dat is de
uitdaging (voorbeeld: Beatrix en Mabel (8+7=6)).
Samen 1: is samen alleen zijn. Maxima 22 en Beatrix 8=3: Maxima helpt Beatrix om in haar gevoel
te komen. Amalia 6 en Alexander 9=6: die twee
hebben iets met elkaar. Amalia 6 en Maxima 22 =
1: is afstandelijker. Samen aan elkaar werken, elkaar niet ontzien. Leren, maar niet beleren.

Eindcijfers 1, 4 en 8

Zij zijn de ondernemers, die hebben de uitdaging
om dit land op poten te zetten: politiek bedrijfsleven. Ze landen om de mensen de kans te geven om
zichzelf te zijn. Wie die cijfers niet heeft, geef de 1
4 8 de kans.

Eindcijfers 11,22 en 33
Missie is spiritueel bewustzijn, mediamieke begaafdheden, genezende energie, navelstreng met hemel.
Vermogen van helder horen, weten, voelen, zien,
proeven. In een ander leven mocht dat nooit. Dan
ben je vaak beland op de brandstapel. Nu is het belangrijk om het dogmatische van je af te schudden.
Dat dogmatische begint met de omgedraaide GOD
= DOG.
De 11 of elfen (buitenaardse wezens) zegt het al.
Anagram van ELF is LEF en FEL. De 11-en zijn
op aarde gezet om mensen een spiegel voor te houden en te corrigeren. Uitdaging om het bestaansrecht van iemand aan te reiken (jij wel, maar jij
niet). Ze hebben vaak een ingebouwde antenne
voor het onechte. De 2 is meer de verbindingsenergie. Behoefte aan relatie op afstand. In dit leven de mogelijkheid het verschil tussen het spirituele, het paranormale en het religieuze goed te leren
onderscheiden. Ga je ademhaling beter gebruiken,
dan ben je dichter bij het spirituele. Als we goed
geAARD blijven zijn wij AARDig. Van de
11/22/33 is de 11 het meest hectische. ’t Is niet altijd gemakkelijk. Soms eenzaam in de massa. Soort
heimwee naar de bron.
De 22 (dubbel 2) energie is wat milder dan 11. In
het goddelijke zijn wij allemaal bevriend omdat wij
allemaal vanuit dezelfde energie zijn. Allemaal
EEN. Daarom is het ook IEDEREEN. Dus uitda-

Huisnummers

Je kunt je eigen eindcijfer koppelen met het huisnummer om uit te rekenen wat je uitdaging met de
woning is. Reken de toevoegingen, zoals a b c , uit
op de plek waar de letter in het alfabet staat; bijv.
4a = 4+1=5. De k is 11, die geen 2 wordt. Opgeteld een 1: dan heb je een verantwoordelijk met het
huis.

Jaargetal 2013 (6) – het jaar v.d. wereld

Formule: Geboortedag/maand/huidig jaar.
Ieder jaar hebben we een aandachtspunt waar we
aan kunnen werken in een bestaand jaar (periode
3). Dit herhaalt zich in cycli van 9 jaar waarin bijv.
nu de 6 zich weer herhaalt om verder van te leren
(2022, 2031…). Het jaar begint bij Gerrit op 1 januari.
Voorbeeld 25 + 8 + 2013 = 21 = 3 als jaargetal.
Iemand van 8+8+2013= 22. Als je kijkt naar je
jaargetal, kijk dan goed of dat voorkomt in je dag,
maand, jaar als eindcijfer. Komt het voor bij je missie, dan wordt die missie versterkt. Zo niet, dan
moet je wel alert zijn. Daar niet teveel de aandacht
aan geven.
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Verklaring jaargetallen

neer zou het eventueel anders kunnen gaan? Over
2 jaar = 2015 = 8.

1-jaar: jaar van nieuw begin. Wil je vernieuwen,
doe het dan opnieuw. Overnieuw is herhaling. De
sterren staan numerologisch sterk.
2-jaar: goed jaar voor verbinding, eerst met jezelf
en dan met de ander. Goed jaar voor de cohesie/samenhang. Nieuwe partner? Nu dus gunstige
tijd voor verbinding. Heb je geen 2 in de missie,
dan mag de partner niet belemmeren.
3-jaar: een jaar van gevoel, niet mentaal, alles ontdooien, tranen laten komen. Een 3 heeft wat last
van een schrale of droge huid en dan schreeuwt de
huid om liefde, aandacht, warmte, waardering en
aanraking. De jaren 1,4,8, 9 zijn meer mentale
energieën. Een goed jaar om te studeren of cursussen of training. Andere getallen moeten niet te veel
het hoofd gebruiken.
4-jaar: ordenen, de plooien gladstrijken zogezegd.
Goed jaar om van werk te veranderen, werk van
werk maken, je huis opruimen bijv.
5-jaar: vrijheid, op pad gaan, dus niet teveel onnodig thuis gaan zitten. Van moeten mogen maken.
De gebonden energieën transformeren naar ongebonden energie. Als je goed in balans bent kun je
dit zelf voelen.
6-jaar: familiejaar. Mogelijkheid om je weer te verbinden met het primaire karma. De 6 meer dan anderen. In een 6-jaar zullen ook alle mensen die zijn
overleden de afgelopen 9 jaar, weer om je heen
komen. Dat kan, bijvoorbeeld in dromen, vaak via
kleuren. Belangrijk dat we bewust zijn wat we binnenkrijgen. Stel eens een vraag en leg een briefje in
je linker schoen om te ontvangen en de rechter om
iemand iets te geven. Ga ermee lopen in cadans.
Dit geeft je weer energie. 6 is dus het energieveld
van de omgeving.
7-jaar. Nou,…welterusten. Een sabatical. Weer opladen en je vullen als voorbereiding voor 3 hectische jaren (8, 9 1) daarna. Niet teveel doen. Sporters krijgen bijv. blessures in een 7-jaar, zangers
poliepen op hun stembanden.
8-jaar. een goed zakelijk jaar. Goed om dingen te
kopen of te verkopen. Ook om je eigen leven weer
goed te reorganiseren als dat nodig is. Een beetje
power-energie. Als je iets wilt kopen of verkopen
dan is dit nu een gunstige tijd. Vertrouw erop dat
je wordt geholpen.
9-jaar. een jaar van punten zetten, afronden, dingen beëindigen, dan komt er ruimte voor iets
nieuws. In dit jaar kun je zeggen: het behang
wordt afgekrabd, ik maak alles schoon. Opschonen.
Je voorbereiden op een hele nieuwe cyclus.

11-/22-/33-jaren: die hebben meer de verbinding
met de kosmos en dan word je door de hemel extra
gewezen op de missie.
11- jaar in relatie: dualiteit. Elkaar spiegelen en
daarvoor tegenover elkaar gaan zitten (beeld). Samen ook de dromen koppelen en open staan voor
het spirituele. Bewuster maken.

GEBOORTENAAM, ACHERNAAM EN ROEPNAAM

Het getal van je volledige geboortenaam geeft helderheid op welke wijze je jouw missie kunt uitvoeren, dus hoe jij je presenteert naar buiten.
Formule: alle klinkers geboortenamen + klinkers
eigen achternaam = je ware IK (dus meer je kern).
A=1,e=5,i=9,o=6(15), u=3(21); ij/y=7(25).
IK omdraaien is KI. Het woord KIND begint met
KI. Als volwassene moet je eerst weer kind worden
en blijven, met kinderlijk enthousiasme (theos =
goddelijke). Je kern komt op de aarde om via het lichaam de missie te ervaren. Dat lichaam geeft letterlijk en figuurlijk de geest handen en voeten.
Meerlingen hebben meestal wel dezelfde geboortedatum, maar niet dezelfde naam (missie).

Roepnaam.

Dit is meer je presentatie. Artiest André van Duin,
is zijn artiestennaam. Hij presenteert zich in de
energie van André van Duin, maar zijn IK energie
zit in zijn geboortenamen. Naamswijziging is een
behoefte aan een andere presentatie van jezelf.
Bij een 2- of 6-missie zou je de naam van de partner kunnen overnemen in een huwelijk, andere
missiegetallen zouden hun eigen naam kunnen behouden. Heeft alles met energie te maken.
Medeklinkers drukken meer de energie van verlangen uit, wat je niet hoeft uit te voeren op aarde. Je
kunt uit de naam van alles halen, je beroepsgetal,
hoe engelen op je anticiperen.
Je erfelijke eigenschappen. DNA-energie, haal je
uit achternaam van vader, moeder, moeder van
moeder, moeder van vader. Dan weet je precies
waar je de erfelijke ondersteuning van krijgt.
Sommige numerologen zeggen dat je het DNA uit
de achternaam van je vader kunt halen. Gerrit
vindt dit te kort door de bocht. Als je je stamboom
kent, kun je nog verder teruggaan.

Toepassing Numerologie.
Dit kan op allerlei getallen: schoenmaat, trouwdatum, inschrijving Kamer van Koophandel, huwelijksdatum (uitdaging voor het huwelijk nagaan),
andere auto (afgiftedatum deel 1 is de geboortedatum), partner en meer.

Zo kun je per jaar ook terugrekenen in je leven
waarom iets gebeurde. De wereld heeft nu ook
mondiaal de 6. Dat betekent dat de wereld meer op
elkaar gewezen wordt, op verantwoordelijkheid en
verplichting naar elkaar toe. Volgend jaar komt de
wereld in een wat meer bezinningsperiode. Wan-

Plaatsnaam. Je kunt bijv. uitrekenen of Assen een
goede woon- of werkplek voor je is. Formule: klinkers plaatsnaam + je missiegetal.
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is niet de kapstok van de hemel, maar het haakje
van de kapstok.

De dag van vandaag (7 mei 2013)
Mondiaal = 9 dag (7+5+2013 (6): een goede dag
voor informatie uitwisseling en te ontvangen en
ook om dingen af te ronden. Als de wereld een 11dag heeft, word je vaak uit de hemel bewust gemaakt. De laatste grootste Wereldoorlog is begonnen op 10 mei 1940 = 11 en eindigde op 5 mei
1945 = 11. Dus we hebben ervan geleerd.

Verslag: Irene Meersma
Gerrit Jansen heeft zijn praktijk als Numeroloog in Doetinchem. www.puurzijnnu.nl.
Tip: uitgebreidere lezing uit 2008 van Stichting Wijzer.
Google op : ‘Gerrit Jansen’.
Tip boek: Kathleen Rocqmore, een laagdrempelig
boek.”Numerologie”.

Gerrit zegt afsluitend dat de ordening van de kosmos inhoud van maat en getal is. Via dat getal
krijgen we iedere keer weer een verbinding. Het
wordt ons aangereikt als hulpmiddel. Numerologie

Parel
Je kunt jezelf niet vinden in de toekomst of in het verleden.
De enige plek waar je jezelf kunt vinden is in het Nu.
Een zoeker zijn betekent dat je de toekomst nodig hebt.
Als dit is wat je gelooft, dan zal dat ook waar zijn voor je:
je zult tijd nodig hebben totdat je je realiseert
dat je geen tijd nodig hebt om te zijn wie je bent.
Eckhart Tolle
(met dank aan Erik van Zuydam)

Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF.
Lezingen in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

3 sept.

Bert Janssen

Graancirkels, Krachtplekken en … the Otherworld.

1 okt.

Hans Stolp

Wat gebeurt er als je doodgaat?
Over de reis van incarnatie naar incarnatie.

5 nov.

Pieter Pieters en
Boudewijn de Jong

Mens en entiteit op energetisch niveau.

Za 23 nov.

Marcel Messing

De Bhagavad Gītā.
Themadag, schriftelijk aanmelden vereist.

3 dec.
Reserveren:

Orgonlevensenergie in de schaduw van elektromagnetische
straling.
Noodzakelijk voor de themadag Met Marcel Messing, formulier in deze Nieuwsbrief.
Verder alleen mogelijk voor de lezing door Hans Stolp, bij voorkeur per e-mail.
Paul Ganzevles

Info:

tel. 0592-656610

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:
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Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.
Lezingen in Party Zalencentrum 't Haske Joure,Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

18 sept.

Janosh

Sleutels tot vrijheid (reserveren verplicht).

2 okt.

Annie Scholte

Onzichtbare liefde, een groet uit de hemel.

Info: Oene Hofman, tel. 0519 - 34 64 91.
Website:

E-mail:

www.in-zicht.nl.

post@in-zicht.nl.

STICHTING WIJZER TE WOUTERSWOUDE.
Lezingen in de Nije Warf, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19:30 uur.
Info: Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.
Website:

E-mail:

www.stichting-wijzer.nl.

stwijzer@stichting-wijzer.nl.

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.
Lezing in het vestzaktheater in De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20:00 uur.
Datum

Spreker

Thema

3 sept.

Barbara Driessen

Sensitief en spiritueel leven.

8 okt.

Jaas van de Meer

De maatschappij en ons bewustzijn.

Info: tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl.
Website:

www.stichtingdegraancirkel.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

Aanmelding voor de themadag met Marcel Messing
op zaterdag 23 november 2013 vanaf 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)
Dhr./mevr.................................................................................... ............................. wel/niet*) donateur
Dhr./mevr................................................................................... . ............................. wel/niet*) donateur
Adres ....................................................................................... Tel ........................................................
Postcode ............................. Plaats .......................................................................................................
-

Meldt(en) zich aan voor de themadag met Marcel Messing op zaterdag 23 november 2013 in
Zalencentrum Hingstman in Zeijen.
De kosten van € 40,00 voor donateur, € 50,00 voor niet-donateur worden door mij gelijktijdig overgemaakt op Triodos Bank nr. 25.44.19.933 tnv Stichting Innerlijk Besef te Oosterhesselen.
De kosten voor personen tot 22 jaar bedragen € 20,00 (geb. datum……………………………)
Ik betaal voor………..persoon/personen
Handtekening ......................................................................

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:
Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen. Telefoon: 0524-582721
Attentie: uw aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 20 november 2013 bij ons binnen zijn!
Uw betaling is tevens uw bevestiging.
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