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inleiding
Stenen vinden het heerlijk om in je leven te zijn en de rijkdom van het fysieke, materiële leven op aarde met jou te delen. Ze verblijden zich er over
dat ze, simpelweg door hun energie en pracht, jou het gevoel geven rijk en
welvarend te zijn.
Een steen is een ultieme manifestatie van energie in materie. Daarom zijn
stenen bij uitstek geschikt om ons bij te staan om rijkdom en overvloed (of
op z’n minst een boterham op de plank) uit te kristalliseren en daadwerkelijk in ons leven te verwezenlijken.
Om de wijsheid van deze stenen voor je te laten werken hoef je ze niet
noodzakelijkerwijs in je bezit te hebben: je kunt je via de foto en de tekst
ook met de steen verbinden. Wanneer je een steen hebt aangeschaft kun je
‘m op je lijf dragen, in je portomonnee of kas doen of in de geldhoek (vanaf
de voordeur gezien de linkerachterhoek) in je huis of bedrijf zetten.
Het was me weer een waar genoegen om me met elke individuele steen te
verbinden. Dit doe ik door eerst een steen geologisch, ethymologisch en
geschiedkundig te researchen. Daarna ervaar ik zijn of haar fysieke eigenschappen met zoveel mogelijk zintuigen. Vervolgens neem ik de steen in
mijn handen om diens energie te voelen. Daarna (niet altijd direct, soms
pas dagen later) komen de inzichten in de vorm van energie in mij op, en
vertaal ik die vervolgens in woorden. Zo is dit boek ontstaan.
Ik dank mijn stenen niet alleen voor deze geweldige ervaring, maar voor
hun hulp om mijn eigen energie te transformeren naar de energie van overvloed, welvaren en rijkdom. Met hen als vriend voel ik me gezegend en
schat-hemeltje-rijk.
Met kristallen groet,
Edith Hagenaar
P.S. De meeste stenen in dit boek zijn uitgezocht omdat ze een specifieke
werking hebben op geld en overvloed, dit staat dan separaat bij de steen
vermeld. Zoals je op een dvd wel eens verwijderde scenes kunt bekijken,
zijn er ook stenen die uiteindelijk dit boek niet gehaald hebben. Deze zijn
verzameld in een e-book dat je cadeau krijgt bij de aanschaf van dit boek.
Op pagina 62 zie je hoe je dat e-book kunt downloaden.
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hoe dit boek te gebruiken
Uiteraard kun je het boek gewoon van voor naar achter lezen en op die
manier ontdekken wat de verschillende stenen te vertellen hebben. Hun
liefdevolle, wijze en krachtige woorden helpen je om jouw houding naar
geld, je (negatieve) overtuigingen over geld en jouw ervaring ten aanzien
van geld te transformeren.
Je kunt op basis van hun verhalen beslissen welke steen je nodig hebt, of
welke steen je voor een ander wilt kopen.
Maar je kunt dit boek ook als orakel gebruiken. Dat gaat als volgt:
1. Boodschap van de stenen
Sluit het boek, sluit je ogen, glimlach, blader door het boek en sla het op
een willekeurige pagina open. Open nu je ogen en lees de boodschap die
de steen voor je heeft.
2. Stel je vraag aan de stenen
Stel een vraag in je hoofd of neem je probleem in gedachten. Sluit het
boek, sluit je ogen, glimlach, blader door het boek en sla het op een willekeurige pagina open. Open nu je ogen en ontdek hoe de stenen denken
dat je je probleem kunt oplossen.
3. Welke steen steek ik bij me
Je kunt het boek ook gebruiken om te bepalen welke steen je bij je kunt
dragen of welke je het beste kunt kopen. Sluit het boek, sluit je ogen,
glimlach, blader door het boek en sla het op een willekeurige pagina
open. Open nu je ogen en kijk welke steen nu goed zou zijn voor je.
Je kunt dit ook doen met iemand anders in gedachten, en zo een steen
voor die ander uitzoeken.
4. Manifestatie-versneller
Als er iets is in je leven dat je wilt hebben en het is er niet, kan dat duiden op een blokkade. Neem datgene wat je wilt in gedachten en stel je
voor dat je het al hebt – voel hoe je je zou voelen als je het al had. Sluit
het boek, sluit je ogen, glimlach, blader door het boek en sla het op een
willekeurige pagina open. Open nu je ogen en ontdek op welk gebied de
stenen denken dat je blokkeert, en hoe je deze blokkade kunt opheffen.
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onze waarheid over geld, rijkdom en overvloed
Welkom, mijn naam is Citrien. Edith, de schrijfster van dit boek, had als
werktitel voor dit boek Stenen vertellen over geld, rijkdom en overvloed.
Een prima titel, maar wij inspireerden haar tot het toevoegen van het
woord ‘geluk’ in de titel. Daarmee bedoelen wij niet geluk in de zin van
een mazzeltje, meevaller of toevalstreffer, zoals het winnen van de loterij,
maar diep, innerlijk, onvoorwaardelijk geluk. Het soort geluk dat je voelt
ook zónder geld.
Want wij hebben jullie mensen geobserveerd, en wat wij zien is dat jullie van alles doen om geld te bemachtigen, en waarom? Om één simpele
reden. Maar die vertel ik je nog niet, want ik wil je eerst iets anders laten
zien.
Voordat je tot die simpele reden komt, zijn er namelijk nog twee tussenstap-redenen waarom jullie mensen zo naarstig smachten naar geld:
1. Om je veilig te voelen – om te voorkomen dat je de huur of
hypotheek niet kunt betalen, om te voorkomen dat je geen kleding
kunt betalen, om te voorkomen dat je geen voedsel kunt betalen,
kortom: om te voorkomen dat je in de goot belandt en het slecht
met je afloopt.
2. Om gewenste objecten te bemachtigen, om te vergaren en te
verzamelen, om jezelf te versieren, om jezelf van status te voorzien,
om gemak en luxe te hebben, om vrijheid te hebben, om jezelf te
vergelijken met anderen en als betere/krachtigere/rijkere uit de bus
te komen, kortom: om een goed leven te hebben en te zorgen dat
het goed met je afloopt.
Beide redenen hebben echter dezelfde grondreden gemeen. Laat me dat
uitleggen. Jullie zien veiligheid en niet in de goot zitten als voorwaarde
om gelukkig te zijn. En jullie zien vergaring en een materieel goed leven
leiden als voorwaarde om gelukkig te zijn. Om beide dingen te bereiken,
denken jullie geld nodig te hebben.
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Met andere woorden: de simpele reden waarom jullie geld willen hebben,
is omdat jullie denken dat het je gelukkig maakt.
Jullie mensen wéten wel dat geld niet gelukkig maakt – jullie vertellen het
elkaar vaak genoeg – maar jullie gedrág is anders.
In dit boek delen wij stenen onze wijsheid, kennis en inzichten over geld
met jou – elke steen vanuit zijn of haar eigen perspectief, vanuit zijn of
haar unieke vibratie, door Edith vertaald en in woorden gezet. Het is onze
wens jouw perspectief op geld en jouw gevoelens over geld te transformeren naar een hogere, zuivere, puur positieve plek – een plek waarvandaan
je geld met gemak en comfortabele hoeveelheden in je leven aantrekt.
Maar als wij jou slechts één boodschap mochten meegeven, dan is het dat
jij gelukkig kunt zijn, altijd, onder alle omstandigheden, onvoorwaardelijk
– dus ook zonder geld, en in erbarmelijke financiële situaties. Dat is wat
wij jou uit de grond van ons wezen toewensen.

Dus... waar kies jij voor, geld of geluk?
Ik, Citrien, bij uitstek een steen van geld, rijkdom, overvloed én geluk,
kom je vertellen dat je niet hoeft te kiezen! Ik deel graag mijn ultieme
waarheid met jou:

geluk maakt geld
Wanneer gelukkig zijn je doel is, heb je de schat in jezelf gevonden. En dan
volgt alle welvaart, alle welzijn, alle overvloed, alle geld, en al het goede
vanzelf.
Citrien is een koopmanssteen die een toename van de inkomstenstroom helpt genereren.
Ze helpt haar drager om overvloed, rijkdom, welvaart en voorspoed te verkrijgen, én te
behouden. Citrien is van nut bij alle geldzaken, inclusief verkoop, bankzaken, investeringen, leningen, speculatie en andere commerciële toepassingen. Ze assisteert in het
aantrekken van geld en het beperken van buitensporige uitgaven.
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citrien
Wanneer je teleurstelling op teleurstelling krijgt en je in die vibratie
blijft hangen, ontstaat verzuring. Je verzuurt in je denken, je verzuurt in je handelen, en uiteindelijk verzuur je in je lijf.
Je kunt echter ook zuur – teleurstelling – tot je nemen en het door
middel van jouw denken omzetten in zoet. Want het gevoel van teleurstelling, dat verdrietige, stekende, hopeloze gevoel, is slechts het
gevolg van een foutieve interpretatie van het gebeurde: namelijk dat
het verloren is, dat het mislukt is, dat er geen kansen meer komen,
dat je nooit in je leven succes zult hebben, dat het goede van het
leven niet voor je weggelegd zou zijn. Ik nodig je uit om vanuit zoetheid, vanuit de zonnekant naar het gebeurde te kijken. Ik help je in
te zien dat wat er gebeurde een geschenk is, en een belofte van een
veel betere, meer hoogwaardige, meer gewenste manifestatie – juist
dankzij deze tussenmanifestatie. Want dat is wat het gebeurde – jouw
vermeende teleurstelling – is: een tussenmanifestatie. Tenzij je opgeeft uiteraard.
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Een tussenmanifestatie is een zoete boodschap van het universum:
wat je wilt, daar ben je nog niet volledig mee verzoend. Dat wat je
nu krijgt, is een gevolg van je eigen vibratie. Je hebt je misschien
verzoend, maar niet met het ultieme dat in je beloofde land zit: dat
wat je eigenlijk, heimelijk wilt en niet eens voor jezelf durft toe te
geven. Verzoen je met je ultieme wens – don’t settle for less. Het
universum wil jou altijd het grootste geven, en als je je hebt verzoend
met minder omdat je dacht dat je het ultieme toch niet kreeg, krijg je
het ultieme niet en het mindere ook niet!
Stel, je wilt een nieuwe auto, en eigenlijk, stiekem, wil je een Porsche. Maar je hebt daar allerlei gedachten bij: ‘het hoeft niet’, ‘ik ben
ook blij met een Fiat’, ‘ik ben het niet waard’, ‘wat zullen anderen
wel niet denken’, enzovoort. Vervolgens verzoen je je met een Fiat.
En vervolgens komt er geen auto... want in het beloofde land heeft
het universum een Porsche voor je klaargezet, maar die, noch haar
tussenmanifestaties op weg naar die Porsche, kunnen niet naar je
toekomen omdat je je daarmee niet hebt verzoend.
Ik help je om de teleurstellingen die zich in jou hebben verzuurd te
verlichten, los te weken en te verzoeten zodat jij kunt zien wat ze
werkelijk zijn. Ik help je om die tussenmanifestaties te gebruiken om
nog fantastischere eindmanifestaties neer te zetten. Ik help je om te
zien dat jij niet genoegen hoeft te nemen met minder, en dat jij het
waard bent om die diepste, heimelijkste, te-hoog-gegrepen-lijkende
wens wel degelijk in vervulling te laten gaan. Ik help je om te zien
dat jij mag wensen, dat jij alles, alles mag wensen. Ik help je om jouzelf in het licht te zetten.
Wees blij met en dankbaar voor élke tussenmanifestatie. Wanneer je
de lat hoog legt, dat jouw doel maakt en je daarmee verzoent, heb je
jezelf niets te verwijten als je het niet haalt (niet lijkt te halen). Maar
wanneer je geen hoog doel hebt, weet je zeker dat je het niet haalt.
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turkoois
Ik kom je vertellen dat je mogelijkheden eindeloos zijn. Eindeloos.
Er is geen grens in wat je kunt bereiken, en er is bovendien geen
einde. Wanneer je een doel hebt bereikt, ontstaat er weer een nieuw
doel en daarna weer een nieuwe. Zo is het leven: eindeloos, want dat
is creatie.
Je mogelijkheden zijn eindeloos. Eindeloos. Er is geen éne kans en
er is bovendien geen einde aan de kansen: er is kans op kans op kans
op kans.
Je mogelijkheden zijn eindeloos. Eindeloos. Er is geen éne weg, en er
is bovendien geen einde aan de wegen: honderden, duizenden wegen
heeft het universum om dat wat jij wenst bij jou te brengen.
Dus... ontspan. Ontspan. Geef je over aan de eindeloosheid van het
universum, aan de oneindige zee van mogelijkheden. Baad je in die
zee, wees als een kind in die zee: dansend, lachend, van blijdschap
op en neer springend. Speel in die zee, in die prachtige, eindeloze,
turquoise zee.
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extra’s
Bij dit boek horen een aantal gratis extra’s, waaronder een e-book
met de stenen die niet in het boek
zijn gekomen en een e-book met
blokkerende overtuigingen en
hoe ze te overschrijven.
Haal je extra’s op via:
===============
===============
===============

methodes
Informatie over verzoenen, het
verzoeningsproces en de in dit
boek gebruikte methodes (en andere) vind je in het boek De Tien
Heilige Geboden van Edith Hagenaar en via: www.verzoen.nl
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