Tigereye
Tijgeroog is een kwarts-variëteit. De kleur van de steen is geelbruin tot bruin, streperig en
ondoorschijnend. Tijgeroog staat bekend als "The Confidence Stone."
Tijgeroog is een steen die eigenlijk iedereen wel aanspreekt. En dat is natuurlijk niet voor niets.
Tijgeroog is een "must-have" en een krachtige beschermsteen die tegelijk de aandacht naar de Ziel
en het Universum richt. Als een tijger beschermt deze steen zijn drager tegen negatieve invloeden
van buitenaf terwijl hij dus ook inzicht in onszelf en anderen brengt. Deze krijgers-steen geeft
kracht, moed en vertrouwen. Tijgeroog verbetert je gevoel van eigenwaarde, laat angst en zorgen
verdwijnen en maakt dat je alles aan kan pakken wat je op je pad tegenkomt.
Tijgeroog zal je helpen om een ambassadeur van goede wil te worden, anderen te helpen en hen te
inspireren om zelf de verandering te zijn om de wereld een betere plek te maken. Tijgeroog wordt
traditioneel gebruikt als een amulet om jezelf te beschermen tegen vloeken of andere soorten
slechte wensen.
Tijgeroog is een steen van multidimensionaliteit. Deze steen geeft je de tools om de wereld vanuit
een nieuw perspectief te bekijken. Het verschuift je kijk, zodat je een dieper inzicht in jezelf kunt
krijgen. Deze stenen helpen je ook in je creativiteit wanneer je je hierin geblokkeerd of leeg voelt
of niet zo goed weet dit tot uiting te brengen..
Tijgeroog moedigt ons aan om buiten onze comfortzone te treden, waar groei, verandering en
transformatie plaatsvinden. Het duwt je om je gaven en je zelfbeperkende overtuigingen te
herkennen. Je bent in staat van zoveel meer dan je ooit dacht dat je was. De betekenis van
Tijgeroog zal je naar je zelfopgelegde grenzen brengen om je hiermee te confronteren en ze af te
breken. Hoe meer je met Tijgeroog stenen werkt, hoe meer je Universum uit zal breiden. Hierom is
tijgeroog een opmerkelijke bondgenoot voor de geest, die emotionele uitersten in balans brengt en
toestaat dat verspreide gedachten, gevoelens en informatie op een logische manier samenkomen.
Het brengt focus en stabiliteit, waardoor men beslissingen kan nemen vanuit een plaats van reden
in plaats vanuit emoties. Tijgeroog is zeer goed voor het oplossen van dilemma's en interne
gevechten, vooral die veroorzaakt worden door jaloezie, eigenzinnigheid en trots. Het leert
integriteit aan en correct gebruik van macht, welke leiden tot het besef van de behoeften, in
tegenstelling tot louter "wensen", evenals begrip van de behoeften van anderen. Het is uitstekend
voor helende kwesties van zelfkritiek en waarde, en deblokkeert het creatief vermogen zodat
iemand zijn talenten en capaciteiten kan herkennen, evenals "fouten" die moeten worden
overwonnen.
Tijgeroog resoneert met de frequenties van de aarde. Het brengt rust en schoonheid teweeg en
verbindt met de geestelijke kracht van de zon als voedsel voor de ziel. Tijgeroog maakt het
mogelijk dromen te onthouden en droomtijd te gebruiken voor spirituele vooruitgang.
Op fysiek energetisch niveau is het een bloedversterker, verhoogt vitaliteit en kracht en herstelt
het evenwicht op alle niveaus van het lichaam.
Ontladen/Opladen
Leg bij volle maan je edelstenen de gehele nacht in de vensterbank of buiten. De voorkeur gaat uit
naar buiten, maar laat ze niet nat regenen. Deze wijze is geschikt voor alle edelstenen.
Overige wijzen voor het ontladen en opladen van edelstenen zijn terug te vinden op de
facebookpagina en website.
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