Магічна шамбала

Мета:
- Ознайомити дітей з історією виникнення браслетів шамбала, з його
новими тенденціями та різновидами.
-Навчити дітей бачити та відчувати красу навколишнього середовища,
розвивати творчі здібності ,виготовляти власноруч браслет шамбала.
-Розвивати вміння творчо, з фантазією підходити до виконання завдання,
намагаючись відходити від механічних прийомів при виготовленні виробу.
-Сприяти формуванню у дітей бажання пошуку шляхів до самореалізації й
самоствердження.
-Сприяти формуванню гармонійно розвиненої особистості з творчими
здібностями і практичними навичками.

Актуальність:
Останнім часом намітилася чітка тенденція зростання популярності
прикрас , які не просто мають гарний зовнішній вигляд , але і володіють
якимсь езотеричним змістом. Все більше українок воліють нічого не
значущим дрібничкам наповнені творчою енергетикою непальські
браслети Шамбала.
Унікальні браслети Шамбала вже підкорили весь світ , а тепер взялися
завойовувати душі і серця української жінки . Зручно ,коли амулет і
прикраса - єдине ціле - так можна одночасно себе і прикрасити , і
захистити від лихого ока. До всього іншого , слід зазначити , що
величезний асортимент таких прикрас дозволяє кожній людині вибрати
браслет під свій стиль .
Іншими словами , вони діють як ефективний відбивач негативу і
особистий енергетичний охоронець.

Історія виникнення браслетів
шамбала

Згідно древнім трактатам, походження браслетів Шамбала пов'язано з
міфічною країною , овіяної легендами і переказами. Шлях до цього Царства
краси і гармонії відкритий тільки для чистих душею , міцних духом і
морально стійких людей. Саме такими якостями повинні були володіти
буддистські монахи , щоб одного дня побачити приховану від сторонніх
очей країну , де все підпорядковано істині і рівновазі .
Наділені особливим сакральним змістом , браслети вважалися джерелом
духовної сили . Протягом століть браслетам Шамбала надавався все більш
широкий зміст , змінювався їх зовнішній вигляд , але через століття
залишилося в цілості основне призначення Шамбали - принести в життя
свого володаря гармонію душі , щастя й удачу .

• Браслети Шамбала, що спочатку мали вигляд простих
шнурів з зав'язаними на них дев'ятьма вузлами , надійно
захищали власника від життєвих труднощів і негараздів.
Кожен з дев'яти вузликів створював захисний бар'єр , для
чого перед плетінням Шамбала прочитувалися спеціальні
мантри. Для цього ченці протягом трьох днів перебували у
відокремленому місці і наділяли амулети чудодійною
захисною силою .
• Легендою вважають , що багато років тому , тибетські
ченці стали плести браслети для захисту людини від
негативного впливу навколишнього світу , для знаходження
гармонії з самим собой . А для того , щоб браслет володів
повною силою , потрібно було сплести їх самому. Тут все
мало значення і колір ниток , вибір каменів , крім того
особливе значення мало розташування зірок та поради
провісників .

З часом, коли буддизм перекочував до Індії, потаємні браслети стали
декорувати дорогоцінним камінням, самородками, якими багата індійська
земля. Так обереги здобули естетичну цінність, виконуючи одночасно роль
прикраси та відміного атрибуту успіху та благополуччя. Також в якості
прикраси в нитки стали вплітати намистини, виготовлені з кісток Яка,
пластини із зображеннями таємничих знаків, химерного орнаменту,
магічних символів.

Замок «вічний» вузол браслетів , зроблений таким чином , що поклавши
його на зап'ясті , потягнувши за кінці , браслет можна затягнути до будьякого розміру . Кристали для інкрустації намистин використовуються
різних типів , від самих недорогих скляних , дерев'яних , перлинних до
діамантів.

У цих простих і водночас вишуканих прикрасах таїться глибокий
філософський зміст. Браслет шамбала складається з переплітаючихся
між собою ниток і намистин. І кожен такий круглий елемент несе в собі
щось більше , ніж просто декоративну функцію. Бусина символізує
сферу життя , проблему , бажання , настрій і т.п. Здавна вважається , що
такий аксесуар , що носиться на руці , наділяє свого власника особливою
силою , допомагає долати випробування долі , охороняє від негативної
енергетики і дарує душі відчуття спокою і затишку.

Існує багато природних каменів , які застосовуються при плетінні
Shamballa браслетів. Саме тому Shamballa браслети несуть в собі спокій , щастя , здатність знімати нервові напруження , можуть
позбавляти від страху і неспокою і навіть зцілювати , дають силу їх
власнику для подолання життєвих труднощів , заряджають позитивною
енергією і , звичайно , прикрашають свого володаря. Вони служать
оберегом , амулетом своєму власникові .

Для людей, які не вірять у всі ці легенди, не обов'язково
чекати від браслета чуда, можна до нього ставитися як до
стильної та модної прикраси! Це ідеальний подарунок
вашому другу чи подрузі!

У світі прикрас прийнято їх класифікувати відповідно до знаків
Зодіаку. Вважається, що колірна гамма браслета, відповідна
вашому знаку зодіаку, даруватиме вам тільки позитивні емоції,
удачу і радість життя. Якщо розглядати браслети шамбала за
знаками зодіаку , то ось як кольори відповідають Зодіакальним
сузір'ям

ОВЕН: рожевий, зелений (всі яскраві кольори);
БЛИЗНЮКИ: рожевий, зелений (всі яскраві кольори);
ТЕЛЕЦЬ: рожевий, блакитний (всі яскраві кольори);
РАК: білий і блакитний;
ЛЕВ: рожевий і всі яскраві кольори ;
ДІВА: білий, блакитний, рожевий, зелений;
ТЕРЕЗИ: темно - блакитний, зелений , колір морської хвилі ,
пастельні тони;
СКОРПІОН: Красный (всі яскраві кольори);
СТРІЛЕЦЬ: синій , блакитний , помаранчевий ;
КОЗЕРІГ: зелений , синій ;
ВОДОЛІЙ: синій , білий ;
РИБИ: синій , блакитний , зелений ;

Як зробити браслет шамбала
Отже ...
Що Вам потрібно:
• капроновий шнур довжиною 2 метри бажаного кольору;
• круглі або грановані намистини з будь-якого матеріалу;
• дошка для плетіння макраме - з нею виріб вийде більш рівним і
охайним ;
• ножиці;
• запальничка;
• прозорий лак для нігтів.
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Дуже важливо приступати до створення шамбала в гарному настрої та з
добрими думками.

Крок 1

Беремо звичайну дошку з дерева, вбиваємо в її протилежні сторони
два цвьяха. Відстань між ними повинна бути не менше 25 см, щоб
можна було виготовити браслет шамбала необхідної довжини.

Крок 2
Від шнура відрізаємо шматок завдовжки 35 см. Це буде нитка-основа,
яка не бере участі в роботі, а обплітається залишившимся шнуром.
Обвиваємо кінчиком нитки один гвоздик. Робимо звичайний міцний
вузол.
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Крок 3
Нанизуємо на шнур всі наші намистини в довільному порядку. Можна
чергувати їх, наприклад, за кольором, фактурою, розміром. Тепер
другий кінець шнура обв'язуємо навколо іншого цвяха. Не забуваємо
залишити «хвостик» довжиною 5 см. Прослідкуйте за тим, щоб нитка
вийшла максимально натягнутою.

Крок 4
Шнурок що залишився ділимо на дві рівні за довжиною частини і
починаємо плетіння в техніці макраме. Відступаємо від першого
гвоздика пару сантиметрів і починаємо обплітати основний шнур.
Зав'язуємо звичайний вузол так, щоб з обох сторін шнура залишилися
рівні відрізки нитки. Наприклад, якщо ми взяли шнур довжиною 1
метр, то відрізки повинні бути по 50 см.
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Крок 5
Для утворення подвійного плоского вузла необхідно дві ниті :
беремо правою рукою нитку і кладемо її на основу , далі ліву нитку
кладемо поверх правої і протягуємо її під основу в праву петлю.
Потім ліву нитку кладемо на основу , праву накладаємо на ліву і
протягуємо в петлю під основу.
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Крок
6
Вводимо в роботу намистини. Крайню останню
намистинку підводимо до останнього вузлика і
обплітаємо її таким же чином. Аналогічно робимо з
усіма іншими декоративними елементами
браслета. У проміжках між сусідніми намистинами
зав'язуємо по 2 вузла макраме.
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Крок
7
Як тільки ми обвязали останню намистину, знову переходимо до
нитки-основі. Зав'язуємо на ній таку ж кількість вузликів макраме, що і
з протилежного боку. Знімаємо браслет з дошки

Крок 8
Щоб браслет шамбала без проблем можна було регулювати по
довжині (це особливо важливо, якщо виріб виконується в
подарунок іншій людині), робимо спеціальне кріплення. Для цього
стуляємо кінчики плетіння, щоб вийшов замкнутий контур. Кінці
прикраси, на яких зав'язані вузлики, направляємо один на одного і
притримуємо так, щоб вони були паралельні між собою.
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Крок 9
Навколо обох кінців шнура робимо ще 5 вузликів макраме. Два
шнура, які обплітають виріб, зав'язуємо двома простими вузлами. В
якості прикраси можна на кожен з них повісити по невеликій бусинці.
Зайві кінці відрізаємо і оплавлятися запальничкою, а сам подвійний
вузол закріплюємо лаком. Така застібка дозволяє збільшити розмір
прикраси (потягніть основний шнур в різні сторони) або, навпаки,
затягнути аксесуар на руці (потягніть за вузлик).

Як бачите, робити браслет шамбала своїми руками нескладно і
приємно.
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Як правильно носити браслет
Крім того щоб правильно вибрати браслет , Вам знадобитися ще й знати про те , як
його треба одягати , як він знімається , на якій руці носиться і , звичайно ж , як
правильно доглядати за даним виробом . Але про все по порядку.
Отже , носити браслет потрібно на правій руці , такий закон. При цьому Вам всього
лише потрібно розтягнути нескладний ковзний замочок , потягнувши браслет за
краєчки в різні боки. Після просто протягніть руку , а потім затягніть так , щоб було
зручно носити його , щоб рука не передавлювалася.
Наступний момент, який потрібно запам'ятати - це догляд за браслетом. По-перше ,
необхідно знімати його під час купання , оскільки шнурок , шкіряний або вовняний з
часом просто перетреться і втратить свій зовнішній вигляд і може скоро стати
непридатним .
Деякі камені не переносять холоду або спеки , деякі тріскаються від тривалого
перебування на сонці. Тому постарайтеся зберегти свій амулет у повній цілості ,
оскільки саме він наділяє Вас життєвою силою , зберігає гармонію , є і оберегом і
захисником від хвороб і ворогів. Про це не варто забувати , а тому дотримуйтеся всіх
зазначених порад і доглядайте за своєю прикрасою. Таким чином , вона прослужить
Вам вірою і правдою довгі роки.

Однією із важливих переваг шамбали є те , що браслет
доречний в любій ситуації і підійде до любого наряду .

Існує багато способів плетіння шамбали , але
кожна з них виглядає вражаючи . Тому не
бійтесь експерементувати , бо це може стати
початком вашого улюбленого хобі!

