הוראות שימוש לכרטיסי מערך קריסטלים
לקידום שלום עולמי ולתליון שלום עולמי
ערכת הכרטיסים לקידום שלום עולמי זו מסופקת לך כמתנה מתוך תקווה שתשתמש בהם
בכדי להביא שלום לעולם וכן תאפשר להם להביא שלום לחייך הפרטיים .הכרטיסים
לקידום השלום העולמי והתליון תוכננו לאצור בתוכם אנרגיית רייקי ולשלוח אותה
לרחבי העולם על מנת לעזור לאחרים .מערכי הקריסטלים הונחו בקוטב הצפוני ובקוטב
הדרומי ,בירושלים ובכיתת הלימוד במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי בעוד התליון עוצב
כתכשיט אישי.
הצילומים שעל הכרטיסים מגלמים את האנרגיות של המערכים ושל התליון וניתן
להשתמש בהם על מנת לשלוח אנרגיית רייקי אליהם וליצור שלום עולמי .הכרטיסים
יכולים גם להביא שלום ושלווה לסביבה בה הם נמצאים וליצור שלום ,שלווה וריפוי
בתוכנו כאשר נערוך עמם מדיטציה.

ראה צד שני להוראות שימוש

מערך קריסטלים לשלום במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי
מערך קריסטלים לקידום שלום עולמי בקוטב הצפוני
מי ייתן והמאמינים של כל הדתות והדרכים הרוחניות יפעלו יחד
על מנת ליצור שלום בקרב כל האנשים על כדור הארץ.

מי ייתן והמאמינים של כל הדתות והדרכים הרוחניות יפעלו יחד
על מנת ליצור שלום בקרב כל האנשים על כדור הארץ.

מערך הקריסטלים לקידום שלום עולמי הונח בקוטב הצפוני בתאריך  3במאי 1997 ,על ידי
ויליאם לי ראנד .הוא מכיל סמלים של הדתות העיקריות בעולם ,כולל ילידים ומסורות רוחניות
בלתי תלויות .ייעודו לפעול כמקלט/משדר של אנרגיית ריפוי על מנת לקדם את השלום בעולם.
מיקום זה הוא בעל חשיבות רבה עקב קרבתו לקוטב של השדה המגנטי של כדור הארץ אשר בעת
טעינתו באנרגיה של שלום ,היא נישאת לכל רחבי כדור הארץ .נא השתמש בתמונה זו על מנת
לשלוח רייקי מרחוק ותפילות למערך הקריסטלים לקידום שלום עולמי ,אשר יטעינו אותו
באנרגיות ריפוי .המערך לקידום השלום מתוכנת לשלוח באופן אוטומטי אנרגיית שלום למצבי
משבר בעולם וכן ליצור שלום בין כל תושבי כדור הארץ .תוך כדי שליחת רייקי למערך לקידום
השלום ,הופכים להיות חלק מקבוצה של אנשי שלום אשר משתמשים במערך על מנת ליצור
שלום עולמי .מי ייתן ולבך יבורך בשלום אותה אתה עוזר ליצור.

מערך הקריסטלים לקידום שלום עולמי הונח בכיתת הלימוד של המרכז הבינלאומי להכשרת
רייקי בשנת  .2005הוא מכיל סמלים של הדתות העיקריות בעולם ,כולל ילידים ומסורות רוחניות
בלתי תלויות .ייעודו לפעול כמקלט/משדר של אנרגיית ריפוי על מנת לקדם את השלום בעולם.
מיקום זה הוא בעל חשיבות רבה היות והוא משמש כמפקדה של המרכז הבינלאומי להכשרת רייקי
אשר ממה נשלחות אנרגיות רייקי לרחבי העולם באמצעות פרויקטים רבים שמקורם כאן ,כולל
פרויקט מערכי הקריסטלים לקידום שלום עולמי ,סדנאות רייקי ,מגזין חדשות הרייקי ,העלון
המקוון ,אנרגיית רייקי נשלחת מרחוק לאלו המבקשים לקבל אותה ולמשברים עולמיים ,רייקי
בבתי חולים ,ועוד .נא השתמש בתמונה זו על מנת לשלוח רייקי מרחוק ותפילות למערך
הקריסטלים לקידום שלום עולמי ,אשר יטעינו אותו באנרגיות ריפוי .המערך לקידום השלום
מתוכנת לשלוח באופן אוטומטי אנרגיית שלום למצבי משבר בעולם וכן ליצור שלום בין כל
תושבי כדור הארץ .תוך כדי שליחת רייקי למערך לקידום השלום ,הופכים להיות חלק מקבוצה
של אנשי שלום אשר משתמשים במערך על מנת ליצור שלום עולמי .מי ייתן ולבך יבורך בשלום
אותה אתה עוזר ליצור.

העתקים של מערך זה מוקמו גם בקוטב הדרומי ובעיר העתיקה בירושלים .על מנת לדעת יותר,
היכנסו לאתר האינטרנט .www.reiki.org

העתקים של מערך זה מוקמו גם בקוטב הצפוני ,בקוטב הדרומי ובעיר העתיקה בירושלים .על
מנת לדעת יותר ,היכנסו לאתר האינטרנט .www.reiki.org

תליון לשלום עולמי

מערך קריסטלים לקידום שלום עולמי בירושלים

מי ייתן והמאמינים של כל הדתות והדרכים הרוחניות יפעלו יחד
על מנת ליצור שלום בקרב כל האנשים על כדור הארץ.

מי ייתן והמאמינים של כל הדתות והדרכים הרוחניות יפעלו יחד
על מנת ליצור שלום בקרב כל האנשים על כדור הארץ.
מערך הקריסטלים לקידום שלום עולמי הונח בעיר העתיקה בירושלים באוקטובר  2004על ידי
ויליאם לי ראנד .הוא מכיל סמלים של הדתות העיקריות בעולם ,כולל ילידים ומסורות רוחניות
בלתי תלויות .ייעודו לפעול כמקלט/משדר של אנרגיית ריפוי על מנת לקדם את השלום בעולם.
מיקום זה הוא בעל חשיבות מיוחדת היות ועיר זו בת  3000השנים היא נקודה מרכזית עבור
הדתות והאנרגיות הרוחניות של האיסלם ,הנצרות והיהדות ובני שלוש דתות אלו חיים יחד בין
חומות העיר .בעוד במקום קיימות אנרגיות רוחניות עוצמתיות ביותר ,חוסר הרמוניה בין קבוצות
אלו מהווה גורם למלחמות ולסבל .נא השתמש בתמונה זו על מנת לשלוח רייקי מרחוק ותפילות
למערך הקריסטלים לקידום שלום עולמי ,אשר יטעינו אותו באנרגיות ריפוי .המערך לקידום
השלום מתוכנת לשלוח באופן אוטומטי אנרגיית שלום למצבי משבר בעולם וכן ליצור שלום בין
כל תושבי כדור הארץ .תוך כדי שליחת רייקי למערך לקידום השלום ,הופכים להיות חלק
מקבוצה של אנשי שלום אשר משתמשים במערך על מנת ליצור שלום עולמי .מי ייתן ולבך יבורך
בשלום אותה אתה עוזר ליצור.
העתקים של מערך זה מוקמו גם בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי .על מנת לדעת יותר ,היכנסו
לאתר האינטרנט .www.reiki.org
זוהי תמונה של המערך כפי שהוא תלוי על הקיר בגלריית בית-הבד ,דרך הרובע היהודי ,33
ירושלים  ,97500ישראל .דוא"ל .oilpress@netvision.net.il

התליון לשלום עולמי עוצב בדוגמת מערכי הקריסטלים לקידום שלום עולמי אשר מוקמו בקוטב
הצפוני ,בקוטב הדרומי ,בירושלים ובמרכז הבינלאומי להכשרת רייקי .התליון מחובר אנרגטית
למערכי הקריסטלים וכולל את אותן אנרגיות רוחניות על מנת לקדם שלום עולמי .התליון מקדם
שלום ושלווה גם בקרב אלו העונדים אותו ומביא גם לרמות גבוהות של תודעה .מתברר גם שהוא
משפר את איכות אנרגיית הרייקי שמעביר העונד ורבים גילו שעוזר להניח את התליון על
צ'אקרת הלב של אלו שבהם הם מטפלים או פשוט נותנים למטופל לאחוז בתליון.
זהו תכשיט מעודן ,מיוצר בעבודת יד בארה"ב תוך שימוש במתכות מאיכות גבוהה ביותר ,על ידי
אותו אמן אשר יצר את מערכי הקריסטלים לקידום שלום עולמי .התליון מוצג בגודלו האמיתי
והוא עשוי מכסף תקני עם ציפוי עבה של זהב  24קראט על פניו .העיצוב בן  12עלי הכותרת
מייצג את צ'אקרת הלב ויש לו פירמידת קריסטל קוורץ בעלת  12פאות על כל אחד מעלי
הכותרת וכן פירמידה דומה גדולה יותר במרכז התליון .שנים-עשר סמלים המייצגים את הדתות
העיקריות בעולם ,כולל מסורות רוחניות בלתי תלויות ,מצוירים בשחור .מתחת לפירמידה
המרכזית מצויר סמל לשלום .הכתובת המופיעה למעלה חרוטה בגב התליון.
www.worldpeacependant.com

מערך קריסטלים לקידום שלום עולמי בקוטב הדרומי
הוראות שימוש
מי ייתן והמאמינים של כל הדתות והדרכים הרוחניות יפעלו יחד
על מנת ליצור שלום בקרב כל האנשים על כדור הארץ.
מערך הקריסטלים לקידום שלום עולמי הונח בקוטב הדרומי בתאריך  17בדצמבר 1999 ,על ידי
ויליאם לי ראנד .הוא מכיל סמלים של הדתות העיקריות בעולם ,כולל ילידים ומסורות רוחניות
בלתי תלויות .ייעודו לפעול כמקלט/משדר של אנרגיית ריפוי על מנת לקדם את השלום בעולם.
מיקום זה הוא בעל חשיבות רבה עקב קרבתו לקוטב של השדה המגנטי של כדור הארץ אשר בעת
טעינתו באנרגיה של שלום ,היא נישאת לכל רחבי כדור הארץ .נא השתמש בתמונה זו על מנת
לשלוח רייקי מרחוק ותפילות למערך הקריסטלים לקידום שלום עולמי ,אשר יטעינו אותו
באנרגיות ריפוי .המערך לקידום השלום מתוכנת לשלוח באופן אוטומטי אנרגיית שלום למצבי
משבר בעולם וכן ליצור שלום בין כל תושבי כדור הארץ .תוך כדי שליחת רייקי למערך לקידום
השלום ,הופכים להיות חלק מקבוצה של אנשי שלום אשר משתמשים במערך על מנת ליצור
שלום עולמי .מי ייתן ולבך יבורך בשלום אותה אתה עוזר ליצור.

העתקים של מערך זה מוקמו גם בקוטב הצפוני ובעיר העתיקה בירושלים .על מנת לדעת יותר,
היכנסו לאתר האינטרנט .www.reiki.org

להלן מספר דרכים בהן ניתן להשתמש בכרטיסים.
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החזק כרטיס אחד או יותר ביד אחת וצייר את הסמל לריפוי מרחוק מעליהם .אז
הנח את שתי ידיך על הכרטיסים ושלח אנרגיית רייקי מרחוק .בזמן שאתה מטעין
את הכרטיסים על מנת לקדם שלום עולמי ,אתה מקבל ברכה של שלום ,ריפוי
ותודעה גבוהה.
הנח אותם באזור המדיטציה שלך או בכל מקום אחר בביתך בו אתה מעוניין בשלום
ובשלווה.
שא אותם בכיס או בארנק.
השתמש בהם כשאתה עורך טיפול עצמי או מטפל באחרים ,על ידי הנחתם על גופך
או על גוף המטופל ,הנחתם בידיך או הנחתם מתחת למיטת הטיפולים.

אנו שמחים שבחרת לקבל מתנה זו .נא זכור להשתמש בכרטיסים אלו בקביעות.
www.rudy.org.il/HebrewPeaceGrids.pdf
www.worldpeacependant.com/images/WorldPeace.pdf
www.worldpeacependant.com

