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inleiding
Stenen vinden het heerlijk om in je leven te zijn en de rijkdom van het fy-
sieke, 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 daadwerke-
lijk 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 eigen-
schappen 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 over-
vloed, 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 wil-
lekeurige 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 dui-
den 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. 



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 jul-
lie 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 tussen-
stap-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 transforme-
ren 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: 

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, investe-
ringen, leningen, speculatie en andere commerciële toepassingen. Ze assisteert in het 
aantrekken van geld en het beperken van buitensporige uitgaven. 

geluk maakt geld
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The best things in life are free – and everflowing.*
Dankzij de wetenschap weten jullie mensen nu dat de zon nooit niet 
schijnt, dat de zon nooit niet opkomt, dat de zon nooit niet verdwijnt. 
Het zijn de wolken die voor de zon schuiven, die jou het zicht op zon 
ontnemen en jou het idee geven dat je de barmhartige warmte en de 
goedmoedige energie van de zon ontbeert. Het is de aarde die om 
haar as draait en jou het idee geeft dat de donkere, koude nacht jou 
afsluit van de krachtige levensstralen en de behaaglijke voedings-
bron van de zon. 
Want in werkelijkheid is de zon er altijd, in werkelijkheid bereiken 
haar stralen jou ook door het wolkendek, in werkelijkheid profiteer jij 
in de nacht nog van de restwarmte van haar dagelijkse liefkozing. 
En zo is het ook met geld.
Jij denkt misschien dat geld eindig is, dat het uitputtelijk is, dat het 
mogelijk is er te weinig van te hebben, dat je geld kunt ontberen en 
dat je afgesloten kunt zijn van geld. Ik, Zonnesteen, kom je vertellen 

zonnesteen
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dat geld is als de zon – ze is er altijd, overvloedig, onophoudelijk naar 
jou toe stromend.
Geld is namelijk niets meer en niets minder dan een fysieke verta-
ling van energie. Zoals de warmte die jij op aarde ervaart een fysieke 
vertaling is van de energie van de zon, is geld een fysieke vertaling 
van de energie van mensen: de oorsprong van geld is een ruilmiddel 
voor arbeid – voor het werk dat een mens steekt in de dienst die hij 
verricht en het product dat hij creëert, of dat nu een varken is, een 
maaltijd, of een bord. 
Maar wat het bijzondere aan geld is: in tegenstelling tot arbeid kun je 
geld opslaan, opsparen, hamsteren. En toen jullie dat zagen hebben 
jullie mensen een monumentale koppeling gemaakt: jullie hebben 
bedacht dat geld een antwoord is op schaarste. Op zich een geweldig 
interessante en logische gedachte, ware het niet dat schaarste niet be-
staat: het is een geloof, als gevolg van niet-onderzochte gedachten en 
overtuigingen, als gevolg van het geven van meer gewicht aan angst 
dan aan vertrouwen, als gevolg van het denken dat de wolken nooit 
weggaan en de nacht eeuwig is. 
Wanneer je geld koppelt aan een imaginair idee als schaarste is het 
logisch dat iedereen zoveel mogelijk geld wil hebben, en vandaaruit 
is al het probleemdenken rondom geld ontstaan. 
Ik kom je vertellen dat de zon altijd schijnt, dat geld altijd stroomt, en 
dat jij altijd, altijd genoeg energie hebt. Genoeg om te blijven leven, 
genoeg om gelukkig te zijn, genoeg om opgemerkt te worden door 
anderen om jou te helpen.
Je hoeft niet als het meisje met de zwavelstokjes je laatste lucifer op 
te branden en te bezwijken in die kou – je kunt vanuit het krachtige 
weten dat er altijd energie is voor jou, in jou, met die energie vanuit 
vertrouwen in plaats van vanuit wanhoop en schaarste, datgene op-
roepen wat jij nodig hebt om te overleven: geld, ‘toevallig’ op straat 
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gevonden; een weldoener, ‘toevallig’ ontmoet; een schuilplaats, ‘toe-
vallig’ ontdekt. 
Ik kom je vertellen dat angstgedachten en gedachten van schaarste 
en gebrek jou niets brengen dan schaarste, gebrek en gevangenschap 
in het idee geld te moeten verdienen. Ik kom je helpen positiviteit, 
moed, vertrouwen en vooral weten te vinden: dat alles altijd aan het 
goedkomen is voor jou, dat de zon jou altijd toestraalt, dat het uni-
versum jou altijd steunt, dat er altijd een oplossing is voor jou en dat 
je altijd veilig bent.
Ontkoppel geld van schaarste, en koppel geld aan de zon.
Want geld is, net als de zon, gratis: jouw levensenergie, waarvan geld 
slechts een fysieke vertaling is, is een eeuwigdurende, onuitputte-
lijke stroom. Wanneer jij stopt die stroom tegen te houden met jouw 
gedachten over en focus op schaarste, kan ze waarlijk stromen.
Het feit dat jij nu misschien weinig geld bezit zegt niets over of jouw 
levensenergie adequaat, goed genoeg of zelfs waardig is – en alles 
over jouw oordeel over jouw eigen levensenergie en waarde en jouw 
voortdurende focus op schaarste.
Verschuif je focus naar de alomtegenwoordigheid, de onuitputtelijk-
heid en de eeuwigdurende stroom van de zon, van jouw levensener-
gie, en... van geld. 

Zonnesteen brengt geluk, meevallers, mazzeltjes en buitenkansjes aan haar drager. 

* Vertaling: de beste dingen in het leven zijn gratis, en stromen altijd. 
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extra’s
Bij dit boek horen een aantal gra-
tis 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. 
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methodes
Informatie over verzoenen, het 
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dere) vind je in het boek De Tien 
Heilige Geboden van Edith Ha-
genaar en via: www.verzoen.nl
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