Made from precious stone and low grade silver.
Completely handmade by local craftsman.
The most loved jewelry from Tibet’s Lhasa.
GREAT JEWELRY FROM TIBET WITH MUCH SYMBOLYCS

JEWELS OF TIBET

JEWELS OF TIBET
MOOIE SIERADEN UIT TIBET VOL SYMBOLIEK

GREAT JEWELRY FROM TIBET WITH MUCH SYMBOLYCS

JEWLES OF TIBET
Made from precious stone and low grade silver.
Completely handmade by local craftsman.
The most loved jewelry from Tibet’s Lhasa.

Tibet (is een geografisch gebied op het Tibetaans Hoogland. Het wordt voornamelijk bewoond door de Tibetanen, een van de 56 officiële etnische groepen van de Volksrepubliek China. De Tibetanen zijn een volk met een eigen
taal, het Tibetaans en een eigen Tibetaanse cultuur. Tibetanen behoren
voornamelijk tot twee religies: de bön en het Tibetaans boeddhisme. In Tibet
maakt men heel veel Boeddhistische sieraden en sieraden vol van symboliek
zoals Mantra tekens etc. Vaak is dit complet handwerk an vaak zijn de sieraden voorzien van echte edelstenen waarbij Turkoois een belangrijke rol
speelt. Het grootste deel van de bevolking van Tibet hangt het Tibetaans
boeddhisme aan, Het boeddhisme kwam laat naar Tibet. In de 7e eeuw was
het in Tibet nog vrijwel onbekend. Het land was in die tijd voor een belangrijk
deel omringd door gebieden waar dat boeddhisme zich al stevig had gevestigd. Tibet was feitelijk een heidens eiland in een grote boeddhistische oceaan.
Die late komst van het boeddhisme in Tibet heeft als consequentie gehad, dat
in Tibet dat boeddhisme beïnvloed werd - veel meer dan in gebieden waar het
al eerder aanwezig was - door de latere ontwikkelingen van het boeddhisme
in India zelf. Er zijn in de sieraden veel invloeden aanwezig uit China en India
die de sieraden nog aantrekkelijker maken.

Tibet is a geographical area on the Tibetan Highlands and is mainly inhabited
by the Tibetans, one of the 56 official ethnic groups of the People's Republic of
China.The Tibetans are people with their own language, Tibetan and Tibetan
culture. belong mainly to two religions: the Bön and Tibetan Buddhism.In
Tibet they make a lot of Buddhist jewelry and jewelry full of symbolism such
as Mantra characters etc. Often this is complete manual work and often the
jewelry is provided with real gems where Turquoise has an important role
The bulk of the population of Tibet depends on Tibetan Buddhism, Buddhism
came to Tibet late in the 7th century, but it was still largely unknown in Tibet.
Buddhism had already established itself firmly, Tibet was in fact a pagan
island in a large Buddhist ocean Buddhism in Tibet had as a consequence that
in Tibet that Buddhism was influenced - much more than in areas where it
was already present - by the later developments of Buddhism in India itself.
There are many influences in the jewelry from China and India that make the
jewelry even more attractive.
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