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INLEIDING 

 

Beste lezer, 

 

Na mijn boeken Astrologie voor Beginners en Tarot voor Beginners, vond ik het hoog tijd voor 

Numerologie voor Beginners! Dit was voor mij het ontbrekende puzzelstuk. Met enige trots 

ligt hier mijn derde Beginnersboek: Numerologie voor Beginners. Het trio is compleet. Over 

drie prachtige disciplines heb ik boeken geschreven, speciaal voor beginners. Drie 

instrumenten om meer inzicht in jezelf en je leven te krijgen. Numerologie kenmerkt zich 

door eenvoud. Waar astrologie en tarot zeker enige studie behoeven, is de numerologie vrij 

snel te leren. Zonder in te boeten aan kracht en betekenis.  

 

In Nederland en België was nog maar weinig te vinden over dit boeiende onderwerp, in 

ieder geval niet in het Nederlands. Reden te meer voor mij om dit boek te schrijven. Zodat 

de kennis over numerologie niet verloren gaat en voor iedereen toegankelijk blijft. 

 

In dit boek vind je de formules en uitleg over diverse aspecten over jezelf of periodes die je 

kunt berekenen met behulp van Numerologie. Op deze manier kun je een krachtige analyse 

van jezelf maken en duiden en daarna misschien ook voor anderen. Dit is een praktisch 

boek, met de, in mijn ogen, meest belangrijke numerologische formules, waarmee je inzicht 

in jezelf, je leven en je toekomst kunt krijgen.  

 

Worden wie je werkelijk bent is volgens mij de universele levensopdracht van ieder mens en 

met deze fantastische methode, heb jij nu de tools hiervoor binnen handbereik. 

 

Ik wens je veel plezier en inzichten toe met de numerologie en vergeet niet: ‘Inzicht zonder 

handeling, brengt geen verandering!’ Alleen wanneer je iets doet met de aangereikte tools 

en inzichten, kan er daadwerkelijk iets veranderen in je leven.  

 

Hartelijke groet,  

 

Esther van Heerebeek-Spijkers 
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EEN STUKJE HISTORIE 

 

Heel vaak krijg ik van mensen de vraag: Numerologie, wat is dat? Astrologie, sterrenbeelden 

en horoscopen zijn bij veel mensen wel bekend. Van tarotkaarten hebben de meesten ook 

wel eens gehoord. Echter, numerologie is toch een heel ander verhaal. Ik vertel dan, dat 

numerologie de leer van de getallen is. Dat je aan de hand van je geboortedatum en je 

geboortenamen meer over jezelf te weten kunt komen. Ieder getal heeft namelijk een 

betekenis. Dat iets zegt over jou. Je karakter, je sterke punten en valkuilen. Numerologie 

geeft ook inzicht in je levensopdracht, goede dagen en maanden om bijvoorbeeld op 

vakantie te gaan of juist aan je administratie te werken. Numerologie is heel veelzijdig en 

net zo oud als de astrologie. Een stukje historie: 

 

De numerologie is een van de oudste esoterische wetenschappen ter wereld. Vanuit deze 

wetenschap is de astrologie, de wiskunde en de natuurkunde ontstaan. De numerologie 

komt voort uit de grote culturen van eeuwen geleden, zoals o.a. de Egyptenaren, de Perzen 

en de Indiërs, die zich in de oudheid al bezighielden met deze esoterische leer.  

 

Numerologie is de kennis van de getallen met bijbehorende vibraties (trillingen) en werd 

reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast, waaronder Pythagoras.  

Ieder getal heeft zijn eigen vibratie (trilling) en daarmee eigen specifieke kenmerken. In de 

numerologie wordt gewerkt met de getallen 1 t/m 9 en met de spirituele getallen 11 en 

22. Met uitzondering van deze twee spirituele getallen, worden alle getallen herleid tot één 

cijfer. Voor de numerologie is in het algemeen de geboortedatum en de volledige 

geboortenaam of -namen en eventuele doopnamen belangrijk. Niemand krijgt zomaar een 

naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren. Een numeroloog kan je vertellen 

wat je opdracht in het leven is en welke mogelijkheden en beperkingen er aanwezig zijn. Er 

zijn meerdere getallen die je in de numerologie kunt berekenen en evenzoveel formules. In 

dit beginnersboek richt ik me vooral op de, in mijn ogen, meest essentiële. Daar komen we 

in volgende hoofdstukken nog uitgebreid op terug. 

 

Middels dit boek hoop ik, dat numerologie weer uit de vergetelheid raakt, want het is een 

fantastische, eeuwenoude, krachtige methode om meer inzicht in jezelf en je leven te 

krijgen. Of je het nu praktisch toe wilt passen - welke dag is geschikt om mijn zolder op te 

ruimen? - of diepgaander - wat is mijn levensopdracht?  
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De numerologie biedt voor ieder wat wils en eenmaal gestart, wordt het vaak een positieve 

verslaving waar je niet snel meer vanaf komt. 

 

Als numerologie enthousiasteling, hoop ik dat ik je kan inspireren met deze fantastische, 

inzicht gevende en verrijkende methode! 
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DE GETALLEN 

 

Laten we bij het begin beginnen…. De numerologie kan natuurlijk niet bestaan zonder 

getallen! Zoals gezegd, werken we met de getallen 1 t/m 9 en 11 en 22. Deze gaan we in 

latere hoofdstukken koppelen aan letters en toepassen in formules om allerlei zaken uit te 

rekenen. Maar om dat te kunnen doen, moet je eerst weten wat de betekenis van deze 

getallen zijn. Anders heb je er natuurlijk weinig aan. Daarom eerst de theorie over de 

getallen. Ieder getal heeft zijn eigen trilling, vibratie en betekenis. Dit boek kun je als 

naslagwerk gebruiken. En iedere keer weer nalezen wat de getallen ieder afzonderlijk 

betekenen. Op een gegeven moment zal je merken, dat de getallen je eigen gaan worden 

en hoef je ze niet meer op te zoeken.  

 

 

GETAL 1 

 

Het getal 1 is een kracht getal. Wanneer je met dit sterke getal te maken krijgt, word je 

uitgedaagd om voor onafhankelijkheid te gaan. Om de leiding te nemen. Over jezelf en je 

leven, of een bepaalde situatie. Om moedig te zijn en prestaties te leveren. Het is het getal 

van initiatieven nemen, voor jezelf leren denken en handelen en vertrouwen krijgen in 

jezelf. Het getal 1 helpt je met beide benen op de grond te staan en om wilskracht te tonen. 

Dit getal vraagt je om te pionieren en gebruik te maken van je vindingrijkheid. 

Enthousiasme, spontaniteit, impulsiviteit en originaliteit horen eveneens bij dit getal. Verder 

wijst het getal 1 een nieuw begin aan. Het is immers het eerste getal van een nieuwe cyclus! 

Met een teveel aan 1 energie (of negatief gebruik van de 1 energie), kun je egoïstisch 

worden, agressief of zelfzuchtig. Heb je een gebrek aan de trilling van het getal 1, dan kun je 

zeer afhankelijk zijn van anderen. Voorzichtig zijn, introvert, eigenwijs en soms zelfs labiel. 

Je hebt dan te weinig zelfvertrouwen en je ontleent je kracht aan andere mensen die in jouw 

ogen sterker zijn dan jij. Je bent dan behoorlijk beïnvloedbaar.  

 

Nogmaals kort samengevat: 

 

1 = MOED EN ONAFHANKELIJKHEID  

Energie, hier zit alles in potentie in, snel, enthousiast, straalt, nieuw begin, leiding nemen 

over eigen leven. 
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GETAL 2 

 

Het getal 2 valt onder de zorggetallen. Dit getal helpt je om verstand en gevoel in evenwicht 

te brengen. Om begrip te ontwikkelen en geduld op te brengen. Dit getal brengt geluk met 

zich mee wanneer je anderen kunt helpen of bijstaan, zonder jezelf daarin te verliezen! Het 

helpt je bij het laten plaatsvinden van verzoeningen en bij vruchtbare 

samenwerkingsverbanden. Zit je in een 2 jaar of ben je iemand met veel 2-en, dan sta je 

heel erg open voor gevoelens en emoties. Je bent in staat om zacht en liefdevol te zijn. 

Ontvankelijk. Je hebt dan de behoefte aan een goede sfeer en je brengt graag alles en 

iedereen om je heen in harmonie. Het getal 2 is van samenwerken, leren geven en 

genieten. Getal 1 wordt geassocieerd met het mannelijke, getal 2 met het vrouwelijke. 

Passiviteit in plaats van activiteit (1).  

De kracht van het getal 2 is meer een geestelijke kracht. Het getal van verdraagzaamheid en 

romantiek. In een 2 jaar ben je graag in het gezelschap van andere mensen en staan allerlei 

relaties centraal. Is er een tekort aan de 2 energie, dan kun je onverschillig, zorgeloos, 

ontevreden en overgevoelig worden. Er is dan weinig karakter, een vorm van verlegenheid 

en humeurigheid. Met geduld afwachten hoort bij het getal 2, maar dat wordt dan ook 

dubbel en dwars beloond! 

 

Nogmaals kort samengevat: 

 

2 = GEDULD EN SAMENWERKING 

Dualiteit, praktische zorg voor anderen, wegcijferen, aanvoelen, inleven, leven vanuit het 

hart en de intuïtie. 

 

 

GETAL 3 

 

Het getal 3 heeft alles te maken met zelfexpressie, groei en ontwikkeling. Vaak vind je dit 

getal terug in de kunst, of op het gebied van amusement. Communicatie hoort eveneens bij 

het getal 3. De energie van het getal 3 heeft te maken met plezier maken, genieten en 

humor. Ook optimisme hoort daarbij. Zit je in een persoonlijk 3-jaar, dan is het belangrijk 

om niet te veel te piekeren en optimistisch te zijn. Meer te genieten van het leven en 

problemen te relativeren met humor. Mensen met veel 3-en, komen jeugdig over, hebben 

een sterke verbeeldingskracht en zijn vaak populair, gevoelig, charmant en inspirerend. De 3 

maakt van iemand een goede gastvrouw of -heer en het zorgt voor een goede smaak. 
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Wanneer er een tekort is aan 3 energie, kan dat extravagant maken, oppervlakkig of 

onverdraagzaam. Dan kan iemand de neiging hebben om zich veel zorgen te maken en te 

piekeren en kun je gaan zeuren tegenover anderen. Met een beetje zelfbeheersing en 

geduld buig je dit weer om naar humor en positiviteit en kun je anderen weer positief 

inspireren. Creativiteit speelt een belangrijke rol bij mensen met veel 3-en en mag ruim 

baan krijgen wanneer je in een 3-jaar of periode zit. Het is belangrijk dat gevoelens kunnen 

stromen.  

 

Nogmaals kort samengevat: 

 

3 = OPTIMISME EN CREATIVITEIT 

Spirituele groei, makkelijk zichzelf presenteren, toont zich graag, middelpunt, groei en 

ontwikkeling, gevoel mag stromen, creativiteit. 

 

GETAL 4 

 

De energie van getal 4 is praktisch, concreet, correct, nauwgezet, betrouwbaar en geduldig 

en dit getal behoort tot de zogenaamde krachtgetallen. Hard werken en zaken goed 

organiseren horen bij dit getal. Mensen met veel 4-en zijn vaak spaarzaam, behoudend, stipt 

en betrouwbaar als werknemer of werkgever. Ze werken hard en gestructureerd en ze zijn 

zeer accuraat. Wanneer je in een persoonlijk 4-jaar zit, kost het je minder moeite om hard en 

gedisciplineerd aan je doelen te werken.  

Zowel geestelijk als lichamelijk ben je graag bezig en je bent dan zeer toegewijd. Daar heb je 

dan ook de kracht en de energie voor. Dit kan soms ten koste gaan van gevoelens en 

emoties, die zijn dan van ondergeschikt belang. Je kunt je goed concentreren en je neemt je 

verantwoordelijkheden. Wanneer er een tekort aan 4 energie is, kun je juist weinig energie 

opbrengen of je gaat doelloos aan de slag. Je kunt koel en onbetrokken zijn en ploeteren in 

plaats van gestructureerd en doelgericht te werk gaan. Of je neemt je verantwoordelijkheden 

niet. Voor mensen met een levensopdracht 4, is het belangrijk je grenzen aan te geven, 

duidelijk te zijn. Op die manier laat je het getal 4 positief voor je werken.   

 

Nogmaals kort samengevat: 

 

4 = VERANTWOORDELIJKHEID EN STRUCTUUR 

Komt op voor zichzelf, egocentrisch, grenzen stellen, duidelijk, praktisch, nuchter, iets 

neerzetten in de stof. 


