
Когато говорим за еднорози, историята се превръща в мечта и магия. 

Много хора ще ви кажат, че еднорозите не съществуват и че са само във вашето въображение, но ще намерите други, които ще 

ви се кълнат в това, че те са ги срещали и че ги познават. 

Но не случайно можете да срещнете еднорог. Те решават на кого да се покажат, внимателно избират специалните хора които 

смятат, че имат чисто сърце и благородна душа. 

ПАКТ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО 

Приятелството между хората и еднорозите има много силна връзка и тези пленителни същества биха дали цялата си свобода в 

замяна на това да са сами. Естествено това се отнася за чувствителните еднорози. Не всички еднорози са готови да направят тази 

саможертва и те решават да живеят свободен и независим живот завинаги.  

Период на търсене/проучване - Този период е когато еднорог търси своят приятел. Всеки еднорог знае, че има само един 

достоен човек, който може да бъде негов приятел, но той не знае кой ще е и как да го открие. Така, че търсенето може да 

започне навсякъде и по всяко време. За съжаление не всеки може да открие приятел на време. Добре е известно, че животът на 

хората има ограничение във времето, докато еднорозите живеят вечно и следователно продължителността на живота им не 

винаги е съвместима. 

Период на наблюдение – Когато търсенето приключи, започва периода на наблюдение. Това е дълъг период, когато еднорогът, 

невиждано защитава избрания от него приятел като го тества. По време на този период хората, не могат да видят еднорозите, но 

те често се появяват в сънища им. По този начин приятелството се гради малко, по-малко. Дори и вие, в такъв прецизен момент 

трябва да сте много внимателни. 

Период на разкриване – Този период започва, когато еднорогът, първи се появи на избраният от него човек. Някои хора може да 

мислят, че появата на еднорог е малко плашеща или могат да се учудят. Усещането е като, че ли стар приятел се завръща от дълго 

време. Това е невероятно чувство: чувство на приятелство, което никога няма да ви напусне и изплаши отново. 

Рогът на Еднорога 

Това е най-забележителната особеност на еднорога: единичен конусен рог в средата на челото му. Не случайно името му идва от 

латинското: uni cornu (един рог). "Само един" . Сега, че рогата при животните са често срещани. Може би сте забравили, че 

еднорогът е много повече от обикновено животно и има много защитни механизми! 

Не всички рога са магически 

Много създания се опитват да наподобяват на еднорог, вярвайки, че рогата им им позволяват да имат същата жизненост и 

вълшебни сили на еднорог. Никой обаче не успя да се справи с това! Дори и бедният носорог, който има два рога, и дори малка 

част от магията! Други, като нарвала, са решили да сключат приятелство с 

еднорозите, ставайки техни верни помощници на земята.  

Еднорозите и магическите бижута 

Както вече знаете, по време на периода на разкриване, еднорозите избират 

техният приятел и сключват пакт на приятелството с него. Тази връзка е толкова 

силен пакт на приятелството, който не може да бъде видян от човешките очи, 

тъй като са заслепени от интензивните, сияйни чувства на еднорозите. Така че, 

за да стане това приятелство видимо, еднорозите дават вълшебни бижута на 

избраните от тях хора, потвърждаващи пакта им за приятелство. Не говорим за 

обикновени бижута: това са специални бижута, защото те са направени от 

избрания човек, под магическото ръководство на еднорозите. 

На пръв поглед бижутата изглеждат обикновени, но сега знаем, че това не е 

така. Докато правим тези вълшебни бижута, все едно ни залива вълшебният 

порив на вятъра: усещате ли го? Това е вълшебният дъх на еднорозите, които избират своя човек и ги насочват в изработката на 

бижута. Печат на пакта им за приятелство. Носенето на тези бижутата е мълчалив пакт избраният от еднорога човек. Когато си в 

периода на разкриването, еднорогът може да реши да се появи в огледалото, когато носите вълшебните бижута. 

Цветовете на Еднорозите 

Бижутата, които символизират вечното приятелство с хората са в три специфични цвята и те не са избрани на случаен принцип. 

Тези цветове са точно съпоставени, за да позволят на хората възможността да съберат цялата сила и да защитят приятелството. 

Фуксия 

Цветът и името, което идва от растението Фуксия, символизира любовта и сила на връзката между човека и еднорога: това е 

весел и динамичен цвят, който точно отразява игривия характер на нашите приятели еднорозите, които обичат да подскачат, 

разклащайки гривите си на вятъра на щастието. 

Флуоресцентен цвят 

Що се отнася до хората отминали времена и за еднорозите, жълтото е цвят, който е тясно свързан със светлината на слънцето, 

което позволява на очите ни да видят отвъд тъмнината. Този цвят представлява видимостта и яснотата на връзката им с избрания 

от тях човек и затова е включен в магическите бижута. По този начин яркостта на връзка между човек и еднорог е запечатана и се 

съдържа в магическите бижута. 

Тюркоазено зелено 



Еднорозите обичат природата, това е естествената им среда: вече видяхме важността на светлината чрез жълтия цвят, към който 

добавяме цветовете на растителността и вода. Представете си обстановка с много естествено зелено, горещата светлина на 

слънцето и пулсиращият водопад на заден план: забеляза ли го? Всички тези елементи са необходими, за да направят дъга, 

безпогрешен знак, че наоколо има еднорози! Еднорозите обичат да смесват зеленото от хлорофила на растенията със синьото на 

водата, което прави вълшебен, романтичен и чувствителен цвят-Тюркоазено зелено. 

Тъкачен стан, античен уред 

Станът е уред, използван от хората за тъкане и обработка на прежда. Тъй като еднорозите са специални същества, те създават 

магия, особено магия от бижута, които споделят с техният избран приятел. Тъкачеството е от древни времена и тъкачите трябва 

да са изключително спокойни и концентрирани, когато работят със стана. В тази връзка еднорогът трябва да напътства и помага 

на хората да направят магически бижута и заздравява връзката им. Еднорозите дават на хората този безценен подарък като им 

помагат да се доближат до тяхното постоянно състояние на спокойствие и да отворят света си към избраният от тях човек. Сват 

без никакъв стрес. 

Магически стикери 

И накрая ще намерите стикери в кутията, с които ще трябва да персонализирате вашите вълшебни бижута. Но не само бижутата 

си, можете да ги използвате и за украса на вашият стан под ръководството на еднорога, който ви е избрал. Кой знае, кой еднорог 

ще ви се падне? Опитайте много различни идеи, следвайки ръководството на еднорога: когато направих перфектното бижу, ще 

почувствате и ще държите в ръцете си очарование, което е знак на връзката ви със собствения ви еднорог. Ще се радвате да го 

носите, получавайки магията на еднорозите. 

Гривна талисман на Еднорог  Как се използва станчето! 1. Започнете със 

създаването на гривна с един ред мъниста! Отрежете две части от шнурчето, 

малко по-дълги от станчето и ги закрепете в двата края на станчето под формата 

на сърце 2. Отрежете шнурче, по-дълго от предишните, вкарайте единия край 

през ухото на иглата и закрепете другия край към долната част на станчето с 

възел. Вземете първото мънисто, нанижете на иглата и го плъзнете по шнурчето 

до края 3. Прекарайте иглата през пространството под шнурчетата, които са 

прикрепени към станчето. 4. Позиционирайки топчето между двете шнурчета и 

след това вкарайте иглата през отвора в топчето, като се уверите, че сте 

преминали над другите нишки 5. По този начин топчето се блокира отгоре и 

отдолу от двете шнурчета, прикрепени към станчето. Поставете ново топче, 

плъзнете го надолу и, както преди, прекарайте иглата под двете нишки върху станчето и след това през второто мънисто от горе 

до долу. Повторете този процес докато не получите низ от мъниста достатъчно дълъг, за да направите гривна 6. За да създадете 

гривна с два реда от мъниста, трябва да прикрепите три шнурчета към станчето! По този начин се създават две пространства 

между шнурчетата, по едно за всяко мънисто. Прикрепете три шнурчета към станчето. Закрепете единия край на шнурчето към 

долната част на станчето с възел и вденете другия край през иглата. Прекарайте иглата през двете мъниста и ги плъзнете надолу, 

докато се спрат. Тогава прекарайте иглата под шнурчетата, затегнете я малко и ще видите, че всяко едно от мънистата са 

блокирани в едно от пространствата между нишките. Използвайте пръстите си, за да помогнете на мънистата да застанат в 

правилната позиция. След това прокарайте иглата от горе до долу през двете мъниста като не забравяйте да преминете върху 

нишките, които са прикрепени към стан. След това прокарайте иглата през още две мъниста и повторете процеса толкова пъти, 

колкото искате, докато не получите гривна с дължината, която желаете. 7. Когато гривната е готова, извадете иглата от шнурчето 

и я прикрепете към нишката на станчето с възел и отрежете излишното. След това освободете краищата на гривната, като 

отворите двата клипса. Свържете двата края на бижуто с помощта на възел и след това ги завържете във формата на сърце 8. 

След като вече сте уверени и сте се научили да правите бижута, можете да увеличите броя на прикачените шнурчета, за да 

направите по-широки гривни. Не забравяйте, че броят на нишките на станчето винаги трябва да бъде един повече от броя на 

редовете с мъниста за бижуто. 


