Tijgeroog

Aardend ~ beschermer ~ moed ~ optimisme ~ voorspoed ~ zelfvertrouwen
WaarderingNog
niet gewaardeerd
Verkoopprijs:
Prijs
€ 6,95
Korting
Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
Chakra: Stuit chakra (1e), Zonnevlecht chakra (3e)
Sterrenbeeld: Tweelingen, Leeuw, Steenbok
Numerologie: 2
Planeet: Zon
Element: Vuur, Aarde
Klik HIER en bekijk de video op facebook
Afmeting: circa 2,3 x 1,5 cm
Eigenschappen zijn onder andere:
- sterke bescherming en aarding
- bevordert vertrouwen en gezond verstand
- vertraagt de energie
- helpt bij het starten van nieuwe ondernemingen en zorgt dat je met beide voeten op de grond blijft
- Ondersteunt intuïtie en moed
- helpt de rijkdom te behouden en te laten groeien.
- verhoogt het bewustzijn en begrip
- helpt bij kleingeestigheid
- verlicht angst, zorgen en depressie
- helpt bij remming en introvert
- helpt mensen die opzettelijk dwars liggen
- vergroot vertrouwen
Geschikt voor kinderen. Geef een verlegen kind een tijgeroog als hanger voor moed en kracht. Of help een kind wat teveel met
zijn of haar hoofd in de wolken zit weer wat meer te aarden met een tijgerooghanger.
Tijgeroog wordt sinds lang in de edelsteentherapie gebruikt, als verwarmende steen. Het verwarmende effect is te danken aan
de grote hoeveelheid ijzer in de steen.
Werd als amulet gedragen tegen het boze oog, voodoo en zwarte magie. Een ruwe steen (niet op foto, wel op voorraad) aan
beide zijden van je voordeur houd negativiteit buiten.
zie video
Tijgeroog wordt al eeuwenlang door de oude beschavingen gebruikt. De Egyptenaren geloofden dat het het goddelijk zicht
symboliseerde. De ogen van hun standbeelden werden vaak voorzien van ogen gemaakt van Tijgeroog. Men geloofde dat het
de kracht van hun zonnegod Ra en hun aardgod Geb combineerde. De Romeinen droegen het mee in de strijd om zichzelf
moed te geven en om wapens af te buigen. De Chinezen geloofden dat Tijgeroog het evenwicht van de Yin- en Yang-energieën
zou herstellen en zij verbonden het met hun heilige dier de Tijger. Oude beschavingen gebruikten Tijgeroog als een middel om
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te beslissen of iemand betrouwbaar was en het was ook een populair element in voodoo-rituelen.
De hanger op de foto is de hanger die je krijgt.
Disclaimer: Edelstenen & mineralen nemen nooit de plaats in van een arts of medicijnen. Zij zijn géén vervanging voor
een dokter. Raadpleeg dus steeds bij gezondheidsproblemen uw huisarts.

