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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband,
elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Edelstenen werken ondersteunend en bekrachtigend bij een lichamelijk,
emotioneel, geestelijk, spiritueel tekort. Bij aanhoudende klachten dien
je steeds een reguliere arts te raadplegen. Het gebruik van edelstenen
kan de reguliere geneeskunde niet vervangen.

Het edelsteenboek dat je nu in handen hebt, geeft je een schat
aan informatie over het praktisch werken met edelstenen.
Het boek hoef je niet te lezen als elk ander boek. Normaal gezien
lees je een boek van de eerste bladzijde tot de laatste. Bij dit
boek kan het anders.
Doorblader de inhoudsopgave en pik het stuk eruit waar je
aandacht naartoe gaat.
Lees het thema dat je het meest aanspreekt.
Start met het hoofdstuk waar je rond wilt werken.
Je groeit in het samenwerken met edelstenen. Je eerste stappen
in de edelsteenwereld zijn verkennend: wat doet edelsteenenergie
en hoe werkt het? Hoe kies je de juiste edelsteen voor jezelf of
voor anderen?
Eens je daarmee vertrouwd bent, wil je de wondere
edelsteenwereld verder verkennen. Bij dit laatste zal het boek je
helpen, stap voor stap, hoofdstuk per hoofdstuk.
Start de verkenningstocht, van het diepste punt van de aarde
tot de hoogste bergtop, neem je tijd. Onderweg kom je
edelstenen en mineralen tegen en leer je uit de ervaring en
kennis van anderen. Geniet van je tocht!

Ik wil graag Nancy bedanken. Ze heeft het boek met grote
gedrevenheid taalkundig ondersteund. Als edelsteenliefhebber en
eerste lezer van dit boek gaf ze ook kanttekeningen die
waardevol waren. From the bottom of my heart, thank you!
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Werken met edelstenen is
Het leven van elke dag kan soms op je wegen: een stressvolle
situatie, een onverwachte gebeurtenis of een tegenvaller.
Soms ben je de weg naar innerlijk geluk en vrede even kwijt.
Breng edelstenen in jouw energieveld. Je zult de perfecte
harmonie en balans die in de edelstenen gevat zitten,
opnemen. Stilaan zal je weer evenwicht en heelheid vinden.
Edelstenen brengen je lichaam, geest en gedachten in
evenwicht.
Edelstenen hebben een vaste atoomstructuur. Hierdoor zijn
ze perfecte energiegevers. Ze geven steeds hun eigenheid
aan energie door. Hun blauwdruk maakt het mogelijk om
altijd, voor elk levend wezen, een constante energiestroom
beschikbaar te stellen. De energie die ze in zich dragen geven
ze altijd door. Daar kan je op rekenen!
Wil je met de energie van edelstenen werken, dan dien je te
weten welke energie eigen is aan de edelsteen. Een goed
handboek is hierbij geen overbodige luxe. In het handboek
kan je de energie van de edelsteen raadplegen en aan de
hand van kernwoorden opzoeken wat jij precies nodig hebt
om je evenwicht terug te vinden.
Naast de kennis van edelstenen moet je ook jezelf kennen.
Soms is dit het moeilijkste van beide: je kunt een boek
openslaan om de werking van een edelsteen te raadplegen
maar over jezelf bestaat er geen handboek. Je kunt je niet
goed in je vel voelen, moe zijn of het gevoel hebben dat alles
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niet loopt zoals het moet. Als je dan vraagt naar het waarom,
dan vind je daar soms geen concreet antwoord op.
Durf naar jezelf te kijken. Durf eerlijk met jezelf te zijn. Het
antwoord komt dan wel.
Werken met edelstenen en hun energie is kijken naar jezelf
en de wereld om je heen. Het is de wil om te groeien in je
mens-zijn. Het is aandacht hebben voor jezelf en anderen.
Edelsteenenergie doet je groeien en stralen. Jouw uitstraling
zal anderen aanzetten om het leven stevig te omarmen, net
zoals jijzelf doet. Doing good always brings good! Dat is de
magie van edelstenen!
Edelstenen laten je stilstaan en verstillen bij al het mooie dat
Moeder Aarde ons geeft. Je neemt tijd en aandacht om te
werken met jouw edelstenen. Je leert hun energie kennen en
leert verwonderd te zijn over wat ze voor jou en je omgeving
doen. Even afremmen, dat kunnen we goed gebruiken in een
steeds sneller lopend leven met dagelijks hoge
verwachtingen.
Is het werken met edelstenen en energie moeilijk? Neen,
echt niet. Ga eerst eens op ontdekking. Loop eens een
edelsteenwinkel binnen en kijk wat je mooi vindt. Neem je
eerste schat mee naar huis. Lees een stenenboek, of volg
eens een workshop. Je komt er wel uit. Weet wel dat, eens je
de deur hebt geopend naar de verwondering voor
edelstenen, het een never ending (love) story zal zijn.
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