
De negen getallen: 
alom en in alle 

tijden prominent

Bijvoorbeeld de negenster, het 
belangrijkste symbool in het 
hindoeïsme, en ook terug te 

vinden in Zuid- en Noord-Ame-
rika bij de indianen. Er zijn 

negen muzen in Griekenland, 
negen Egyptische goden en the 
nine fruits of the spirit in het 

christelijk judaïsme. De Tao 
Te Ching heeft 81 (8 + 1 = 9) 

verzen en een draak 117 
(1 + 1 + 7 = 9) schubben. 
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uitgesproken: ik heb geen flauw idee waarom ik 
hier ben, maar ik ben er nu wel klaar voor. Laten 

we maar gewoon beginnen. Ik ging doen wat 

die collega gezegd had: ánders denken, ánders 

kijken. Ik voelde me onderdeel van het geheel, 

dat was ergens ontstaan. En toen begon het ook.’

Overgave
‘Noodzakelijk voor het begrijpen dat je deel van 

een geheel bent, zichtbaar zowel als onzichtbaar, 

is overgave. Dat alles energie is en met elkaar 

communiceert, ook op een andere manier dan 

gebruikelijk, wist ik wel. Voelen en weten is één 

pot nat, het één ontstaat uit het ander en het 

ander uit het één. Toen begon het letterlijk te 

stromen. Ik stelde mezelf vragen en schreef alles 

op. In tweeënhalve maand kwam ik steeds die-

per in een andere staat van bewustzijn terecht. 

Niet vanuit meditatie, al zocht ik wel de stilte 

op. Ik zat lekker in mijn garage met de deuren 

dicht, muziekje aan, stelde mezelf vragen en was 

geconcentreerd creatief bezig. Waarom kijk ik, 

kijken wij, naar de wereld zoals we dat doen? Is 

daar een modelmatigheid in te vinden? Welke 

rol speelt aangeleerd gedrag daarin? Zijn er be-

paalde aannamen die leidend zijn, zowel in indi-

vidueel als collectief opzicht? Wat gebeurt er als 

je die aannamen verandert? En de hoofdvraag 

was: wie ben ik? Hoe staat deze ik in relatie tot 

de andere ikken en is er sprake van een groter 

ik? Zo redenerend zijn er dus 

meerdere honderd procenten. 

Dan is ieder celdeeltje een ik, 

ben ik een ik, zijn wij samen een 

ik en is de hele mensheid ook 

een ik. Een collectief bewustzijn, 

dat óók weer honderd procent is. 

Dat kun je zo groot maken als je 

wilt, tot aan kosmisch niveau en 

wellicht zelfs verder.’

Trillingsniveau
‘Alle informatie is overal aanwezig. 

Of je erbij kunt is een tweede. Dat 

wist ik al van stamcellen. Die krij-

gen afhankelijk van de omgevings-

factoren een bepaalde functie en 

nemen vervolgens een rol aan in ons 

lichaam. Misschien geldt hetzelfde 

wel voor ons collectief als mensheid. 

Zo zat ik een beetje te puzzelen. En 

toen kwamen er allemaal inzichten. 

Ik denk dat dit bij mannen meer 

vanuit het hoofd en bij vrouwen meer 

vanuit het hart gebeurt. Wij proberen 

het te beargumenteren en te beredeneren en op 

een gegeven moment komen we bij ons gevoel 

uit. Dat gebeurde bij mij. Analyseren is me niet 

onbekend door mijn jarenlange consulting erva-

ring, mijn studie in Delft en de tientallen puzzels 

met enorm veel stukjes die ik in mijn jeugd met 

mijn vader heb gemaakt. Doordat ik op een 

andere manier ging kijken naar mijn omgeving 

én naar dat aangeleerde gedrag, herontdekte 

ik van alles vanuit mijn eigen nieuwe kijk. Op 

een gegeven moment ging ik de schoonheid 

in alle dingen en gebeurtenissen zien; door de 

vorm heenkijken. De eenheid in de veelheid, de 

orde in de chaos, al die bekende bewoordingen. 

Dat is magnifiek. Ik stelde vragen aan mezelf. 
Alles is energie, dus als ik op de juiste manier 

zoek, komt het antwoord ook wel naar me toe! 

Ik bleek in internet-searches altijd in de top 

websites die zichtbaar werden te kunnen vinden 

wat ik nodig had. Er zat schijnbaar een bepaalde 

volgordelijkheid in het krijgen van de antwoor-

den. Zoals in het vinden van de perfecte orde 

in de verdeling van de priemgetallen over de 

natuurlijke getallen. Tussen de vraag stellen en 

antwoord vinden - een flits in mijn hoofd - zaten 
diverse maanden. Ik werd me steeds bewus-

ter en daardoor ging ik telkens vanuit andere 

perspectieven kijken. Er zit een interactie tussen 

waarnemen en je interne ontwikkeling. Hier 

gaat het sterk over het gevoel, want als je de 

schoonheid van alles ziet, wat doet dat dan met 

je? Je gaat op een ander niveau trillen. Trillen en 

bewustzijn hebben alles met elkaar te maken. 

Hoe verfijnder het trillingsniveau des te hoger 
het bewustzijnsniveau. Dit zou weleens de 

nieuwe definitie van ‘evolutie’ kunnen worden; 
een verfijningproces van onszelf en daarmee 
ook van wat we creëren: onze omgeving. Binnen 

deze context kan een heel grof schilderij nog 

steeds een perfecte verfijning hebben, het zijn 
niet alleen de pixeltjes, het is het begrijpen van 

de schoonheid van de delen en het geheel.’

Jeruzalem
‘Ik kon steeds gemakkelijker koppelingen maken 

en bracht dingen die wij in de westerse wereld 

niet zo zien terug in de vorm van getallen en sym-

bolen. Zo zag ik waarom het symbool van de stad 

Jeruzalem is zoals het nu is. Hoe je dat vertaalt in 

getallen en iets heel moois kunt zien dat direct te 

maken heeft met de uitspraak uit de bijbel: gaat 

heen en vermenigvuldigt u. Op een gegeven mo-

ment was het genoeg en dan wordt er in een be-

paalde vorm liefdevol ingegrepen. Niet dat ik het 

wilde, maar ik moest dat hoge trillingsniveau wel 

loslaten omdat mijn lichaam eraan kapot 

dreigde te gaan. Ik heb er een dubbele 

liesbreuk aan overgehouden. Niet voor 

niets zijn dit processen waar vroeger de 

oude mysteriescholen mensen stap voor 

stap bij begeleidden. 

Ik zou alleen niet weten waar je dat 

nu nog kunt doen. Het alles aan elkaar 

koppelen heeft zich trouwens door-

gezet na die tweeënhalve maand. Om 

de balans te houden, ben ik veel in het 

bos gaan werken om goed te blijven 

aarden.’

Vreemde eend
‘Als iedereen, of in elk geval de over-

grote meerderheid, vanuit bepaalde 

aannamen naar de wereld en zichzelf 

kijkt - een bepaalde realiteit- en jij doet 

dat niet, ben jij een vreemde eend in de 

bijt die niet vaak wordt begrepen. Zoals 

Daimyo Sensei Arnaud de Waij mij eens 

vertelde: in het helderste water vind je 

de minste vissen. Dat heeft met ener-

getische bewustzijnsniveaus te maken. 

Maar de schoonheid van alles om me 

heen inclusief mijzelf is zo heerlijk, dat 

ik dat wil delen en op allerlei manieren 

zichtbaar maken. De resultante van al-

les waar ik doorheen ben gegaan is dat 

ik letterlijk mijn eigen kern heb gezien 

en gevoeld en ja, dat maakt het nu heel 

wat gemakkelijker voor me. Als ik erg 

uit balans ga door iets wat er gebeurt 

- uit balans is niets anders dan in bewe-

ging zijn - kan ik relatief gemakkelijk 

terug naar mijn kern. Die is neutraal en 

met alles en iedereen verbonden. Daar 

is de Stilte. Ik kijk dan meer afstandelijk 

naar de wereld, het is meer een film die 
zich om me heen afspeelt. Verbonden 

zonder gehecht te zijn.’

De kosmische spiraalvorm
‘Wat ik observeerde en ook getalsmatig 

perfect bleek te kloppen, is dat je aan 

de ene kant vormen en getalreeksen 

hebt. Het negentallig stelsel kent logi-

scherwijs negen brongetallen. Hierin 

heeft ieder getal zijn eigen karak-

tereigenschap. Onder andere in het 

enneagram (persoonlijkheidsmodel dat 

zich met bewust of onbewust gedrag 

bezighoudt, red.) zie je dat terug. Maar 

als je gaat kijken naar manifestaties van 

energie speelt de spiraal een essen-

tiële rol. Die spiraal zie je heel mooi 

als je kijkt naar een sterrenstelsel met 

z’n spiraalvormige lichte en donkere 

armen die uit een fel gloeiend licht-

gevend centrum komen. Misschien 

wel voedende en creërende, er naar 

toegaande en zich er vanaf bewegende 

stromen. Het speelt een verbonden spel 

met elkaar, er is een continue flow. De 
‘dood’ voedt het ‘leven’ en andersom. 

De spiraalvorm kennen we in de weten-

schap als de Fibonaccireeks. Die reeks 

(je telt steeds het vorige getal bij het 

laatste op, red.) van 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21 enzovoorts kun je tekenen en dan 

ontstaat daaruit een spiraalvorm. Er 

wordt  in de oude mystieke teksten veel 

gerefereerd aan een heel simpel sleutel-

tje dat de mens ooit is verloren. Wat is 

nou een mooiere plek om die sleutel, 

die de eenheid en schoonheid van al 

het leven zichtbaar maakt, te verbergen 

dan in wat alles is: getallen? Daarin 

werd deze voor mij in elk geval weer 

zichtbaar. Niet door getallen lineair te 

blijven benaderen; wij zijn te rechtlijnig 

geworden in ons denken mede door Eu-

clides die aangaf dat twee punten altijd 

in een rechte lijn met elkaar kunnen 

worden verbonden. Aannamen bepalen 

je realiteit. Door de nul tussen de plus 

en de min te plaatsen en vervolgens 

plus en min als het elkaar bevechtende 

goed en slecht te definiëren, hebben 
wij door ons denken zo vorm te geven 

de hele huidige werkelijkheid om ons 

heen gecreëerd. Denk bijvoorbeeld aan 

kunst en architectuur, die waren niet 

altijd zoals nu. In de oudheid werden 

bijvoorbeeld vlakverdelingen - ook in 

de kunst - op basis van die spiraalvorm 

gedaan en men ging uit van ‘Zo in het 

Groot - Zo in het Klein’. Dat kent als ba-

sismodel niet een zichzelf bevechtend 

dualisme vanuit beide kanten van het 

getal nul, maar een vloeiende beweging 

vanuit oneindig klein naar oneindig 

groot. Er is dus een sleuteltje dat je 

kunt gebruiken, zoals er zoveel sleutels 

in de wetenschap worden gebruikt 

om door de chaos heen te kijken en de 

perfecte ordening te zien die aan alles 

ten grondslag ligt.’

Negentallig stelsel
‘Dat sleuteltje doet niets anders dan 

dat. Ik heb het ‘numerisch rekenen’ 

genoemd. Numerologie is daarmee 

verbonden, maar niet hetzelfde. In 

de numerologie vertaal je letters in 

cijfers en zo verkrijg je de energetische 

waarde van een woord. Uiteindelijk 

komen woorden voort uit emoties en 

dus hebben ze een bepaalde energeti-

sche lading. Numerisch rekenen is een 

getal herschrijven zodat z’n brongetal 

zichtbaar wordt. Georg Christoph Lich-

tenberg (1742 – 1799) schreef in zijn 

boek ‘Aphorisms’: ‘Als een engel ons ooit 

iets over z’n filosofie zou vertellen, denk 
ik dat veel van zijn beweringen zouden 

klinken als 2 x 2 = 13.’ Deze eerste Duit-

se hoogleraar in de experimentele na-

tuurkunde en schrijver verwijst hiermee 

naar een wezen met en uit het hogere 

bewustzijn. De vraag is echter waarom  

die engel zou zeggen dat 2 keer 2 gelijk 

aan 13 is. Kijk er eens zo naar: 13 is 1 + 

3 = 4 en 2 x 2 = 4. Hij verwijst naar een 

wiskundig stelsel dat getallen terug-

brengt naar hun brongetal en dat zowel 

voor optellen als vermenigvuldigen kan 

worden gebruikt. Daarmee opent zich 

een wiskundig systeem waarmee je heel 

grote getallen terug kunt brengen naar 

hun brongetal. Eén tot en met negen zijn 

de brongetallen, tien is de eerste hogere 

orde van een, elf de eerste hogere orde 

van twee, enzovoort. Gewoon de eerste 

negen getallen in een cirkel zetten en de 

andere getallen eromheen schrijven. >> 

Om de balans te 
houden, ben ik 
veel in het bos 
gaan werken om 
goed te blijven 
aarden
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