
عندما يكون إنسان مقرب قد فارق

الحياة (2)

 

ثالثة خيوط يبلغ طول كل منها حوالي 1 متر بألوان مختلفة. ابحث عن الخيط األول (الخيط B) باللون الذي يكون مناسبا

لكل األشياء التي عايشتها بالفعل في حياتك، قد يكون اللون المفضل لديك. ابحث عن الخيط الثاني  (الخيط C) وفي هذه

المرة باللون الذي يكون مناسبا لكل ما يجب أن يأتي فيما بعد في حياتك. الخيط الثالث  (الخيط A) تختاره باللون الذي

يكون مناسبا عىل األفضل لإلنسان الذي يحب أن يتم إنشاء االرتباط الخاص  معه. هذا الخيط سوف يكون في وقت الحق

موجودا في داخل السوار الصغير، أنت وحدك فقط سوف تكون  عىل علم بوجود هذا الخيط بدون أن يراه أي إنسان من

الخارج.

شريط الصق ومقص

لصنع سوار االرتباط الصغير الخاص بك تكون في حاجة إىل:

كيف يمكن لطفلكم الحفاظ عىل قيام االتصال بعد موت اإلنسان

المقرب، "سوار االرتباط الصغير"

1) ضع الخيوط ذات األلوان المختلفة بجانب بعضها
واربطها مع بعضها بعقدة عند الطرف العلوي. – عند القيام

بذلك يجب أن يتم ترك حوالي 10 سنتيمترات من الخيط

لتظل باقية ألعىل.

2) قبل أن تبدأ في الجدل يكون من الالزم أن يتم تثبيت
الخيوط عىل لوح الطاولة بقطعة شريط الصق. من المهم

أن تكون الخيوط مثبتة جيدا قبل أن يمكنك أن تقوم بالبدء

في ربط العقد.

3) ابدأ بالخيط B (عىل اليسار) وضعه عىل الخيط A في
الوسط، مرر الخيط B من خلف الخيط A لكي تقوم بعد

ذلك بربط عقدة.

انتبه: الخيط A، الذي سوف يتم ربط العقدة حوله، يبقى
دائما في الوسط ويلزم دائما أن يكون مشدودا جيدا بحيث

يكون متوترا. احرص عىل أن تكون العقدة مجذوبة جيدا

ألعىل. بعد ذلك بإعادة وضع الخيط B في المكان الذي كان

فيه في البداية.

4) بعد ذلك يأتي الدور عىل الخيط C (عىل اليمين). ضع
الخيط C عىل الخيط A ومرره من خلف الخيط A لكي تقوم

بعد ذلك بربط عقدة. ال تنسى أن تقوم مرة أخرى بشد

الخيط جيدا بإعادة وضع الخيط C في المكان الذي كان فيه

في البداية.

5) اآلن يكون الدور دائما عىل الخيط B والخيط C، واستمر
في ذلك إىل أن يكون السوار الصغير قد أصبح بالطول

الذي ترغب فيه.

في النهاية يجب أن يكون ما زال هناك 10 سنتيمترات متبقية من الخيوط التي يتم جدلها وفي النهاية يتم ربطها بعقدة. وهذا

هو نفس ما يتم عمله أيضا مع الخيوط الموجودة في البداية المثبتة. بهذا يكون قد تم بالفعل االنتهاء من صنع سوار االرتباط
الصغير المجدول ذاتيا.


