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Reiki Galinda Shakti, merupakan perpaduan dari berbagai
macam energi yaitu : energi Reiki, energi Kundalini, energi
Galinda dan energi Bumi. Pada Reiki Galinda Shakti Kundalini
seseorang dibangkitkan secara seketika. Melihat hasil yang
luar biasa ini, tidak heran bila Reiki Galinda Shakti banyak
diminati banyak orang diberbagai penjuru dunia.

Reiki, adalah sebuah teknik penyembuhan alamiah
berdasarkan penggunaan tenaga kehidupan alam semesta
(universal) atau energi Ilahi. Energi Reiki mempunyai getaran
yang tinggi, halus dan juga menyebar dan mempunyai
kelebihan dari energi-energi lainnya. Dengan demikian energi
Reiki sangat luar biasa untuk penyembuhan karena dapat
menyerap sampai kesel-sel tubuh untuk menyehatkan
sehingga dapat memperpanjang umur sel (regenerasi sel)
sehingga awet muda.
Penyembuhan oleh Reiki dari berbagai masalah kesehatan
fisik yang ringan ataupun berat sampai kelapisan tubuh :
mental, emosional dan spiritual jugaq dapat digunakan untuk
perlindungan dan sebagainya.

Galinda, adalah merupakan nama suatu energi yang berada di
jagad Raya ditemukan oleh Master Alam Kundalini dan juga
Grand Master Reiki, & San Ki, yaitu Bpk Dias Suma Sendawa.
Galinda mempunyai arti sebagai Energi Penyayang atau Cinta
Kasih Ilahi. Dan merupakan energi yang berada dijagad raya
dari sekian ribu atau juta energi.

Shakti/Kundalini, merupakan kekuatan energi yang berada
pada tubuh manusia yang letaknya di titik HUI YIN (diantara
Anus dan Kemaluan) KUNDALINI merupakan kekuatan yang
tertidur dan bersemayam pada tubuh manusia pada saat
berada dikandungan seorang Ibu dan letaknya berada diantara
2jari dibawah kemaluan dan 2 jari diatas anus. Inilah yang
disebut sebagai tempat Chakra Perinium atau titik HUI YIN
(gerbang kematian dan juga kehidupan pada manusia) sebagai
tempat bersemayam kekuatan Power yang sudah berumur
ribuan tahun yang lalu.

Materi Pelatihan :
o Teori dasar energi dan sejarah Reiki
o Teknik mempertajam kepekaan tangan
o Penyelarasan energi Reiki (Attunement)
o Pembukaan Chakra-chakra : (Mahkota, Ajna, Jantung,

Dasar, Tangan dan Kaki)
o Pembukaan dan pembersihann seluruh jalur Kundalini

(Sushumna)
o Teknik dasar scanning
o Teknik mengakses energi Bumi
o Teknik penyaluran energi/penyembuhan

diri sendiri (self healing) & orang lain
o Teknik penyembuhan jarak jauh
o Teknik dasar meditasi Reiki
o Teknik pembumian (Grounding)

Materi Pelatihan :
o Pembukaan, pelebaran & pembersihan seluruh Chakra

Mayor tangan & jalur Sushumna
o Attunement simbol dasar Reiki
o Shaktipat Kundalini Shakti
o Penggunaan tiga simbol utama & simbol-simbol

tambahan
o Aplikasi perlindungan & penguatan energi
o Teknik materialisasi
o Teknik lanjutan meditasi Reiki
o Teknik meditasi RTGB
o Teknik pembersihan Chakra
o Teknik Kundalini (meditasi dasar Kundalini)
o Teknik scanning jarak jauh
o Teknik penyembuhan dengan simbol & pembersihan

energi negatif & unsur negatif
o Teknik lanjutan penyembuhan jarak jauh
o Teknik penyembuhan berkelompok

 Bonus :
Pink Flame Energy

Materi Pelatihan :
o Re-Attunement Reiki Galinda Shakti tingkat I & II
o Attunement Reiki Galinda Shakti tingkat III
o Attunement simbol master tibetan
o Teknik membuka Chakra dengan napas Naga Api dan

Kundalini
o Shaktipat Kundalini
o Teknik Kundalini lanjutan (Meditasi Kundalini Shakti)
o Teknik pembersihan Chakra dengan Kundalini Shakti
o Tknik membersihkan dan mengembangkan Chakra
o Teknik pemograman energi
o Teknik memperkuat dan memperbesar energi
o Meditasi cahaya penyembuhan

 Bonus :
Attunement simbol alam semesta dan teknik khusus
untuk meningkatkan kecepatan getaran dan intuisi.
Attunement energi Chakra ke-8 s.d 15 dan teknik meditasi
energi Chakra ke-8

REIKI GALINDA SHAKTI
Bila Anda tertarik dengan Kundalini Shakti,

Hanya Reiki Galinda Shakti yang dapat
membangkitkan Kundalini Shakti Anda

REIKI GALINDA SHAKTI – TINGKAT I

REIKI GALINDA SHAKTI – TINGKAT II

Bagi Anda yang belum merasakan kebangkitan
Kundalini Shakti, Reiki Galinda Shakti
membuka khusus untuk kebangkitan

Kundalini Shakti sampai Chakra Mahkota

TINGKAT I & II INTENSIF

REIKI GALINDA SHAKTI
PERSONAL MASTERY 3A

Reiki Galinda Shakti berbeda dengan Reiki
biasa (Usui/Tummo) karena kualitas energinya

lebih padat & kuat daya tembusnya untuk
penyembuhan



Manfaat yang didapat bila Anda mempelajari Reiki
Galinda Shakti :

1. Menjaga fisik seseorang menjadi tetap sehat & lebih sehat
2. Menjaga keseimbangan serta memperkuat tubuh, pikiran

dan Ruh
3. Membuat pikiran seseorang menjadi tenang dan memberi

rasa damai sehingga lebih dekat kepada Tuhan Yang
Maha Esa

4. Membersihkan tubuh energi, sehingga Anda lebih sehat
dan membantu peningkatan kesadaran

5. Menyembuhkan berbagai masalah kelemahan fisik, mental
emosional dan spiritual

6. Melindungi diri dari segala hal-hal negatif
7. Membantu meditasi untuk lebih cepat konsentrasinya
8. Membantu latihan bagi seseorang yang belajar teknik

tenaga dalam
9. Meningkatkan kualitas energi pada Aura sehingga wajah

menjadi lebih segar & cerah
10. Membuat kulit seseorang terpelihara dengan baik,

sehingga menjadi halus (awet muda)
11. Menghilangkan stress dan trauma
12. Hubungan yang lebih baik kepada Tuhan Yang Maha Esa

Kelebihan Reiki Galinda Shakti dari Reiki lainnya :

1. Sangat mudah dipelajari hanya dengan mengikuti
lokakarya sehari

2. Membuka seluruh jalur Sushumna dengan seketika
3. Membuka dan mengembangkan Chakra Mahkota dengan

seketika
4. Membangkitkan Kundalini Shakti seseorang dengan

seketika ( di Reiki Galinda Shakti – Tingak II )
5. Dalam latihan tidak terlalu sulit ( mudah untuk dilatih )
6. Dalam penyembuhan dapat dilakukan dengan mudah
7. Energi pada Reiki Galinda Shakti sangat cerdas
8. Tidak dapat digunakan untuk hal-hal negatif
9. Tidak berbahaya bagi organ-organ tubuh dan bayi
10. Tidak menularkan energi negatif baik kepada pasien atau

praktisi itu sendiri
11. Energinya dalam penyembuhan dapat digabungkan
12. Pada Reiki Galinda Shakti hanya ada 3 tingkatan

1. Pencerahan (Shaktipat Kundalini Shakti)
2. San Ki
3. Full Moon Energy ( Energi Bulan Purnama )
4. The Opening Of Third Eye ( Pembukaan Mata ke-3 )
5. The Opening of Auras and Healing

( Pembukaan Aura dan Penyembuhan )
6. Komunikasi Gaib
7. Konsultasi Metafisika

Lokakarya diadakan setiap :
Hari : Sabtu

Jam : 09:00 s/d 16:00 WIB

Pendaftaran & keterangan lebih lanjut silahkan hubungi.
GALINDA SHAKTI

Jl. MT. Haryono No.15 Lt.2, Kota Tangerang, Banten – Indonesia
Hp : 081387570699, Telp: 021-93809529, 71287829

www.ReikiGalindaShakti.Org , info@ReikiGalindaShakti.org

Pembayaran bisa melalui transfer :
BANK MANDIRI CAB TANGERANG

a.n Bpk Jo Suhanda, NoRek 155-00-0174142-3

RREEIIKKII GGAALLIINNDDAA
SSHHAAKKTTII

““ TTeekknniikk MMeemmbbaannggkkiittkkaann KKeemmaammppuuaann
PPeennyyeemmbbuuhhaann DDaann KKuunnddaalliinnii SShhaakkttii SSeeccaarraa

SSeekkeettiikkaa””

Sekretariat :
GALINDA SHAKTI

Jl. MT. Haryono No.15 Lt.2, Kota Tangerang, Banten – Indonesia
Hp : 081387570699, Telp : 021-93809529, 71287829

www.ReikiGalindaShakti.Org , info@ReikiGalindaShakti.org

Program-program
GALINDA SHAKTI

Attunement bisa dilakukan
dengan metode jarak jauh


