
Wat zijn Engelen getallen… 

Heb je ook wel eens dat je dubbele getallen ziet? op een digitale klok, 
kentekenplaten, telefoon nummers, scores van spelletjes, batterij oplading 
van je telefoon, kamernummer,  etc? 

Is dat toeval? of ? 

Ik was sceptisch in het begin….maar hoe vaker je ze ziet en hoe meer je de 
betekenis van die getallen rijen opzoekt …hoe meer kippenvel momenten 
je krijgt…zo treffend…dat kan geen toeval zijn! 

Doreen Virtue is er van overtuigd dat dit tekenen, boodschappen zijn van je 
persoonlijke beschermengelen. Dat ze je iets willen vertellen…en hoe 
harder ze dit willen…hoe meer getallen je ziet… 
Ze heeft mooi verwoord wat de engelen getallen je willen vertellen.. 

Je hoeft eigenlijk niet te weten wat ze zijn maar wel dat ze er zijn.. 

Jij mag ook sceptisch zijn van me…..was ik toch ook….tot ik dacht 
ach….een leuk spelletje toch?  Toen was het hek van de dam en kon ik niet 
anders dan ze zien…en zolang je de betekenis niet op zoekt…blijf je 
dezelfde getallen zien….en ook steeds meer….er zijn dagen dat ik dubbele 
tijden zie van elk uur… 
maar er zijn ook dagen dat ik niets zie…dat is ook goed.. 

Ik kan niet uitleggen wat het je brengt of wat het met je doet…net als bij 
het mandala tekenen, dat moet je zelf ervaren en beleven.. 

Zo ben ik begonnen 

Toen ik voor het eerst hoorde over engelengetallen, had ik op mijn 
telefoon een spiekbriefje over de betekenis was van bepaalde dubbele 
getallen. Het begon langzaamaan, het zien, het herkennen en later het 
erkennen.  
Later via deze site vond ik meer betekenissen, ook met de betekenis voor 
de enkele getallen en de dubbele getallen incluis de tijd.  
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https://www.nieuwetijdskind.com/meestergetallen-drievoudige-dubbele-
getallen-engelen-doreen-virtue/  
De link zit op mijn telefoon zodat ik het snel na kan zoeken wat de 
betekenis van de getallen is die ik zie 

Zo leef ik nu al een paar jaar, en ik verwonder me meer en meer over de 
‘toevalligheden van die getallen’ het mooiste wat me laatst overkwam…. 
Was het getal op mijn km-teller 44.444 om 9.09 … omringt door engelen 
en met een mooie oproep en ernaar mogen luisteren.  
Ik was toen net begonnen met de opzet van mijn ‘vernieuwde site’ en dus 
kan ik niet anders dan wat engelengetallen zijn hier te delen 😉  

En dat mag nu, in het jaar 2020… het is engelentijd… 

"het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te 
onthouden dat je omgeven word door de steun van het goddelijke. Je 

geloof zet wonderen in beweging.  

De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende 
goddelijke bron. God praat met je“
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