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REIKI GRANDMASTER (5-20) IŞIK SEVİYELERİ

Grandmaster Işık Seviyeleri, Sensei Usui tarafından öğretilmemiştir. Daha sonra Reiki
Ustalarının meditasyon yolu ile kanallık ettikleri, Reikinin devamı niteliğinde oldukça
güçlü frekanslardır. 

Grandmaster Seviyeleri;  Uygulama Teknikleri  içerse de genel  uygulama;  sembolleri
kullanarak meditasyon yolu ile sınırsız olasılıkta var olan kişiye özel şifa tekniklerini
keşfetmek. Tüm seviyelerin ortak yönü, Ruhsal Bilgeliğin gelişmesinde miheng taşları
oluşlarıdır.  Her bir  Işık  Seviyesi  için  ihtiyacınız  olan bilgi  donanımı  içinizde saklı  ve
gelişen bilgeliğiniz size bu gerçeklik kapılarının açılmasına inkan tanır.

Grandmaster olarak yaptığınız Reiki Uyumlamalarını artık, Grandmaster Sembolleri ve
yöntemleri ile yaparsınız.

Grandmaster Uyumlamaları, çok daha yüksek frekansta olmalarına rağmen, Usui Reiki
Uyumlamalarından daha hafif hissedilebilir. Bunun nedeni ise kullanılan sembollerin
atmosferi  yumuşatmasından  ve  uyumlanan  kişinin  frekansının   daha  yükselmiş
olmasından  kaynaklanır.  Kimi  İnisiyatörler,  uyumlamanın  hissedilmesi  için,
uyumlamadan önce güçlü bir şekilde şifa aktarımı yaparlar ama bu uyumlamanın bir
parçası  değildir.  Sadece uyumlanan kişinin egosunu tatmin eder.  Müthiş  bir  enerji
akışı vardı. Tam olarak uyumlandım:) Bilinmez ki; Yarım uyumlama diye bir şey olmaz;
Karşılıklı  odaklanmış  bir  niyet  ile  uyumlama  başlar  ve  tamamlanana  kadar  devam
eder. Bizim uygulamalarımda ise genellikle, birebir prosedür gerekli  tüm semboller
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kullanılarak ve bütün ritüellere uyularak yapılıyor. Özellikle ileri seviye uyumlamalarda
tamamen tüm ritüelleri  ile  uygularız  ki,  bu huzur  verici  ve  keyifli  anın kendimizde
içinde olabilelim !

Grandmaster Ders Notları oldukça kısadır, detaylara ve tekniklere çokça yer verilmez.
Şu ana kadar Reiki Masterı olarak yeterince öğrenildi. Bunlar tamamen sizlere örnek
teşkil  edecek  şekilde  artık  siz,  teknikler  ve  uygulama  alanları  geliştireceksiniz.
Ustalarınızın teknikleri ve öğrettikleri ile sınırlanmak bu an-a kadardı. Artık sıra SİZde! 

İlk Grandmaster Ders Notlarını elinize aldığınızda bakacaksınız ki; alıştığınızın dışında.
Sanki biraz eksik gibi.. Hayır! Ders Notları eksik değil, hatta fazlası var. Sizi sınırlanmış
moddan çıkararak özgürlüğünüzün kapılarını açıyor sadece.. Bu şaşkınlık her zaman
olur, kendini halen sadece Reiki uygulayıcısı olarak ya da masteri olarak düşünenler
tarafından yaşanır:) Bu andan sonra siz artık bir Grandmaster'sınız. Büyük Usta yani..
Büyük  Usta'nın  hiç  bir  ders  Notuna  ihtiyacı  olmaz!  olmamıştır  da.  Sembollerle
çalıştıkça  ışık  yolu  açılır.  Neler  yapabileceğinizi  keşfedersiniz.  Ders  Notlarındaki
uygulama  teknikleri,  sadece  Ders  Notunu  yazanın  uyguladıklarından  ip  uçları..
Binlerce olasılıktan sadece bir kaçı..

Başkasının  bir  kaç  uygulamasına  şartlanırsanız,  bulunduğunuz  noktanın  çok  fazla
ötesine gidemezsiniz.  Kendi  deneyimlerinizle kazanacağınız sınırsız  sayıda olasılığın
farkında bile olmazsınız. Kendi yaptığımı söyliyeyim; Ders Notlarını gördüğümde, ders
notlarını değil, kendimi eksik görmüştüm. Düşündüm! ne var bunun içinde kısacık ders
notları bana ne anlatıyor. Sadece sembollerle çalıştım, kapılar açıldı, notlarda anlatılan
uygulamalara bakarak fikir edindim, uygulamalara devam ettim, zamanla öyle çok şey
yapılabileceğini gördüm ki; O ders Notları öncesinde gözüme küçük bir not kağıdı gibi
görünürken, sonraları Dünyanın en büyük kütüphanesi oluverdiler:)

Eğer  bu  yazıyı  okuyorsanız;  ya  Reiki  Masterısınız  ya  da  hedefiniz  burada  olmak.
Kendinizi gördüğünüz bu noktada, kalbinize sesleniyorum; Grandmaster olmak kolay
değil, çok zor da değil. Reiki bitti Grandmaster Işık yolu başladı ve 18 e kadar devam
etti. 2017 başlarında 19. ve 20. Seviyeler de eklendi. Her biri farklı alanda etki sahibi
sembollerle.. Kağıt üzerinde Grandmaster olmakla Gerçekten büyük bir Reiki Ustası
olmanın  arasındaki  farklardan biri  de  bu ,  ihyitacı  olan  bilgileri  ders  notlarında  mı
arıyor yoksa gelişen bilgeliğinde mi? 

ŞİMDİ Tercihiniz : 
Kağıt  üzerinde  Grandmaster  olmak  isterseniz,  size  daha  detaylı  teknik  bilgiler
verilebilir,  o  tekniklerle  sınırlı  kalırsınız.  Yok!  gerçekten  bir  Reiki  Ustası  olmak
isterseniz de önümüzde daha uzun bir yol var adım adım, ince ince işlenecek ruhsal
bilgeliğiniz var. Siz sadece sizi Yaradan'a güvenin , insanlığa şifa yolunda İhtiyacınız
olan her şey, Siz o yolun üzerindeyken size sunacaktır. Bu hep böyle olmuştur.
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REIKI GRANDMASTER 5 & 6 IŞIK SEVİYELERİ

Sembolü : Dai Cho Wa & Dai Fa Shu 
Anlamı : Muhteşem Uyum & Muhteşem Ayrılma

Grandmaster 5. ve 6. Seviyeler, Almanya'da bir Reiki ve aynı zamanda bir Chi Gong
Ustası tarafından kuruldu. Semboller daha sonra İngiltere ve Kanada'da Reiki Ustaları
tarafından meditasyon sırasında kanalize edildi.

Grandmaster 5. ve 6. Seviye uyumlamalar tek oturumda art arda yapılır. Onlar Ying-
Yang  gibi  bir  dengeyi  içerirler  ve  biri  birlerini  tamamlayan  bir  bütündürler.  Reiki
Enerjisi, bu seviyedeki sembolle çağırıldığı zaman Lazer (ışınsal enerji) olarak çalışır.
Oldukça güçlü ve hızlıdır. Örneğin, 30 dk.lık bir şifa seansında aktarılabilecek Evrensel
Yaşam Enerjisi(Reiki) miktarı 1-2 dk. Gibi kısa bir sürede aktarılabilir.

Ayrıca  bu  seviyelerde,  Mikao  Usui'nin  4.  5.  ve  6.  Çakra  Sembollerine  Uyumlanılır.
Verilen Sembol meditasyonlarda kullanılır.

Kanji'de Büyük Uyum(harmoni) anlamına gelen Dai Cho Wa (5.)sembolü ile yapılan
çalışmalar  tüm  evrenle  uyum  içerisinde,  insanlarla,  yaratılan  herşeyle  ilişkileri
iyileştirir.  Ahenk  içerisinde  olduğunuz  bu  evrenden  her  neyi  isterseniz  sahip
olabilirsiniz!

Kanji'de Büyük Ayırma anlamına gelen Dai Fa Shu (6.)sembolü ile yapılan çalışmalar
tüm  evrende  sizin  hayrınıza  olmayan  durumları  yolunuzdan  ayırır.  Bu  en  yüce
hazyrınıza ayrılıp uzaklaştırılan durum bir kişi de olabilir iş de mekan da. aklınıza ne
gelirse..  Ama  unutmayın,  her  boşluğu  dolduracak  olan  iyi  durum  ise  sırasını
beklemektedir.

Bu  iki  sembolle  siz  de  kendi  titreşim  frekansınız  konusunda  yaşamınızda  dengeyi
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kazanırsınız.   Bu  seviyede,  imgeleme  teknikleri  ile  sembollerin  nasıl  kullanılacağı,
Omurga Kanal Temizliği gibi.. frekansınızı yükseltme teknikleri öğretilmektedir. 

REIKI GRANDMASTER 7 & 8 IŞIK SEVİYELERİ

Sembolü : Dai Ji Yu & Dai Hey Wa
Anlamı : Büyük Özgürlük & Büyük Barış

*Grandmaster  7.Seviye  Sembolü  ''Dai  Ji  Yu''  düşüncelerimizi  netleştirmek,  diğer
kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmak ve kendimizi kabullenmek konusunda yardımcı
olur.  Dai  Ji  Yu,  sizi  madde  ve  kişi  bağımlılıklarından kurtarır.  Kendi  içinizdeki  şans
kaynağını ve evrensel yaşam enerjisi ile bağlantınızı bulmayı öğrenirsiniz. 

Bilgelik Sembolü ''Dai Ki Ro'' ya ve yine Bilgelik Sembolü gibi etkilere sahip ''KOM''
Sembolüne uyumlanılır.

*Grandmaster 8.Seviye Sembolü ''DAI HEY WA'',  ''BÜYÜK BARIŞ''  Sembolü olarak
adlandırılır.  Sembolle  çalışmak,  Yaratıcı'ya  olan  güveni  ve  teslimiyeti  arttırmaya
yardımcı olarak bu sayede tam bir iç huzur sağlanır. Bu sembol, sonsuz aşk ve kendine
güveni getirir. Genellikle Usui Reiki'nin 1. 2. ve 3. Derece Uyumlamalarına daha fazla
yoğunluk katar.

 Ayrıca, ''Anthahkarana'' Sembolü de bu uyumlamaya eklenmiştir.
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REIKI GRANDMASTER 9. IŞIK SEVİYESİ

Sembolü : Dai Fu Kü 
Anlamı : Büyük Mutluluk
Kurucusu : Severarina Da Silva

Grandmaster  Reiki  9.  Derece  büyük  ve  gerçek  mutluluğun  kapılarını
açmaya,
derin bir anlayış, şans ve bolluk-bereket getirmeye başlar. Bu 9. seviye, 
şans enerjileri ve büyük bir mutluluk ile ruhsal bağlantı kurmak için 
hizmet eder. Önce kendinizi sevmeye başlarsınız, sonra kayıtsız şartsız 
başkalarını ..
7. ve 8. seviye sembolleri ile kombine çalışıldığı zaman, güvenli bir 
şekilde yükselen titreşiminiz sayesinde muhteşem sonuçlar alırsınız.

REIKI GRANDMASTER 10. IŞIK SEVİYESİ

Sembolü : Dai Ki Bo
Anlamı : Büyük Umut
Kurucusu : Severarina Da Silva

İlahi hayat planını tüm gerçekliği ile anlamak için derin bir anlayış getirir.
İnsanın yaşamı içerisindeki tüm zorlukları aşarak sürekli büyük bir umut
duygusu gelişir. Umut edilenler için içsel bir güç ve cesaret oluşur. Sembol
ile  çalıştıkça  olanın  gerçek  yüzünü-nedenini  daha  berrak  görmeye
başlarsınız.
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REIKI GRANDMASTER 11. IŞIK SEVİYESİ

Sembolü : Dai Chi Kara 
Anlamı : Büyük Güç, Cesaret
Kurucusu : Severarina Da Silva

Sembol, Yaşamınızda sizi engelleyen kalıplaşmış, üzerinize yapışmış negatif enerjileri
güçlü bir şekilde temizlemeye yarar. 

Grandmaster  enerjileri  ile  çalışmaya  devam  ederken,  dünya  hayatı  ve  ruhsal
yaşamınızda yeni  bir  umut,  cesaret,  güç  ve özgürlük  duygusu ile  yolunuza devam
edersiniz. Bu seviyede şunu hissedebilirsiniz; Şifa çalışmalarında daha fazla enerji ile
daha güçlü şifalar uygulayabilmek için şifa sistemlerine ekleyebileceğim bir yol arama
zamanı gelmiştir.

11. sembol bunu kendi içinde getiriyor. 

Büyük  Güç  anlamına  gelen  sembol,  güç  ve  cesaret  dışında  daha  bir  çok  konuda
yardımcı olur. Enerjisel şifa çalışmalarınızda titreşiminiz yükselir ve güçlenir. Herhangi
başka  bir  şifa  sistemi  ile  çalışırken  de  11.sembolü  kullanmanız  halinde  belirgin
derecede frekansın yükseldiğini gözlemlersiniz. Diğer tüm şifa frekansları için de extra
güçlendirici olarak etki eder.

REIKI GRANDMASTER 12. IŞIK SEVİYESİ
Sembolü : Dai Ai
Anlamı : Büyük Gerçek Aşk
Kurucusu : Severarina Da Silva

Bu seviyede, büyüyen Allah sevgisi sayesinde korkuların üstesinden rahatlıkla gelinir.
Endişe ve kaygıların engellediği yollar açılmaya başlar. Reiki Grandmaster 12.sembol
ile çalışmak benim en favori uygulamalarımdan biridir. Sembolün enerji frekansı kalp
çakra merkezli  çalışır.  Bu bölgedeki durgun enerjiler temizlenerek kendi hayatınıza
daha  fazla  sevgi  getirmenin  yanısıra  oluşan  parlak  auranızın  genişlemesi  ile
diğerlerinin aurasına sevgi varlığınızla dokunursunuz.
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REIKI GRANDMASTER 13. IŞIK SEVİYESİ
Sembolü : Dai Han
Anlamı : Büyük Öğreti
Kurucusu : Roberta Rianad

13.Grandmaster  Sembolü  Dai  Han  ile  yapılan  meditasyon  içinizdeki  gerçek  ruhsal
rehberi uyandırır. Bilgelik getirir. 13.seviyede oldukça ilginç deneyimler yaşanır. Ve iyi
bir ruhsal öğretmen olmanız için gerekli olan bilgelik kazanılır.

REIKI GRANDMASTER 14. IŞIK SEVİYESİ
Sembolü : Dai Moku 
Anlamı : Büyük Göz, Görü
Kurucusu : Roberta Rianad

14.Grandmaster  Sembolü  Dai  Moku  ile  yapılan  meditasyon  durugörü  yeteneğini
geliştirir.  Grandmaster  5.-  13.  arasında  siz  başkalarına  nasıl  şifa  uygulayacağınız
konusunda, zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak derin bilgiler kazanmış olursunuz. 14.
seviyeden  itibaren  ise  ağırlıkta  kendi  özvarlığınız  üzerinde  enerjilerle  çalışmaya
başlarsınız. Tüm öğrendikleriniz ve uyguladıklarınız özvarlığınızla hizalanmaya başlar,
bilgilerin  gerçekliğini  görünüzle  onaylarsınız.  Bu,  kendi  içinizdeki  gerçek  barış,  öz
sevgi, kendini ve başkasını kabullenme zamanıdır.

REIKI GRANDMASTER 15. IŞIK SEVİYESİ
Sembolü : Dai Michi 
Anlamı : Büyük Yol
Kurucusu : Roberta Rianad

15.Grandmaster  Sembolü  Dai  Michi  ile  yapılan  meditasyon,  bize  doğru  yolumuzu,
yaşam amacımızı  gösterir.  Sizi,  anlamı 'tüm yaşam için benim gerçek yolum(yaşam
amacım)'.  Olan sembole bağlar.  Bu bağlantı  sayesinde hayatınıza  daha fazla  şans,
memnuniyet ve evrensel sevgi çekmek için yetenek kazanırsınız. 
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REIKI GRANDMASTER 16. IŞIK SEVİYESİ
Sembolü : Meditasyon Yolu ile elde edilir.(Dai Kei) 
Anlamı : Büyük Öngörü (vahiy)
Kurucusu : Roberta Rianad

16.Grandmaster meditasyon yolu ile aldığınız sembol ile yapılan meditasyon, o anda
orada olmayanı,  dünyada geçmiş ve geleceğindeki  değişimlerle ilgili  görüler(vahiy)
kazanılır. İlham yolu ile iç sesiniz size güçlü bir şekilde fısıldamaya başlar. Kendiniz ya
da başkasının ihtiyacı olan bilgileri alırsınız. Aynı zamanda ne zaman susup ne zaman o
bilgileri  söyleyeceğinizi  bilirsiniz.  Dai  Kei  sembolünü  ve  enerjilerini  meditasyon
sırasında alırsınız. 

REIKI GRANDMASTER 17. IŞIK SEVİYESİ
Sembolü : Meditasyon Yolu ile elde edilir. (Dai Ji)
Anlamı : İlahi Tapınak
Kurucusu : Roberta Rianad

Bizi manevi alemlere bağlamaya başlar, orada da gerçekten daha gerçek yaşadığımızı
görmeye  başlarız.  Uyumlama  sırasında  bağlantılar  gerçekleşir,  Bu  bağlantıları
yaparken Büyük Tapınak sembolünü de alırsınız.

REIKI GRANDMASTER 18. IŞIK SEVİYESİ
Sembolü : Meditasyon Yolu ile elde edilir. (Dai Tetsu)
Anlamı : İçsel Olgunluk ve Ruhsal Bilgelik
Kurucusu : Roberta Rianad

18. seviye ile nihayet bulan grandmaster Roberta Rianad kanallığı serisinin bu son
seviyesi,  bir  anlamda  17.seviyenin  devamı  ve  tamamlayıcısıdır.  17.seviye  çalışmaları
yapılırken kişi  ilahi  tapınağa davet edilir.  İçsel  Olgunluğu ve Ruhsal  Bilgeliği  temsil
eden  sembol  18.seviye  uyumlaması  aracılığı  ile  alınır  ve  bu  sembol  genellikle
17.derecedeki Büyük Tapınak içinde tutulur. Sembol; Bilgelik ve Aydınlanmayı getirir.
'Bir' oluşumuzun gerçekliğini açık bir şekilde anlamaya ve  Tüm ruhsal öğretileri derin
bir anlayışla görmeye başlarız. Bu öğretileri almaya devam eder, manevi eğitiminizde
bir süreklilik kazanırsınız.
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REIKI GRANDMASTER 19. IŞIK SEVİYESİ

Sembolü : Dai Yōsha
Anlamı : Büyük Affediş
Kurucusu : Catherine W. Dunne

Reiki GrandMaster 19 Derece, mevcut 5-18 GrandMaster seviyelerinin devamı
niteliğindedir.  Bu  seviyelerdeki  her  bir  sembol,  enerjik  alanınızda  ve   ruhsal
yolunuzda  olduğu  kadar  günlük  meditasyonlarınızda  da  yardımcı  olmak  için
kodlanmıştır.

19. derece Grandmaster Enerjileri  ve Sembolü, Reiki  Ustası Catherine Dunne
tarafından  kanalize  edilmiştir.  19.  Derece  sembolü  BÜYÜK  AFFEDİŞ'i  temsil
eder. Sembolün enerjileri, sizi affetme nimetleri ile buluşturmaya yardımcı olur.
Öncelikle kendinizi temizleyerek, affederek, öz halinize geri dönmenizi sağlarken,
kendi  mağrurluğunuzu  temizler  ve  başkalarını  affedebilmeniz  için  içsel  bir
olgunluğu birlikte getirir.

REIKI GRANDMASTER 20. IŞIK SEVİYESİ

Sembolü : Dai Kansha
Anlamı : Büyük Şükran & Minnet
Kurucusu : Catherine W. Dunne

Reiki GrandMaster 20 Derece, mevcut GrandMaster seviyelerinin nihai seviyesi
niteliğindedir. Önceki seviyelerdeki her bir sembol, enerjik alanınızda ve  ruhsal
yolunuzda  olduğu  kadar  günlük  meditasyonlarınızda  da  yardımcı  olmak  için
kodlanmıştır.

20. derece Grandmaster Enerjileri  ve Sembolü, Reiki  Ustası Catherine Dunne
tarafından kanalize edilmiştir. 20. Derece sembolü BÜYÜK ŞÜKRAN-MİNNET'i
temsil  eder. Sembolün enerjileri, sizin şifayet etmeksizin ve hep şükür halinde
yaşamanıza yardımcı olur. 20. Seviye sembol enerjileri ile, sahip olduğunuz her
şeye  değer  vermeyi,  kıymetini  anlayıp,  her  nefeste  şükür  halinde  olmayı
öğreneceksiniz.
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* Sheepha.com bünyesinde, Reiki GRANDMASTER Seviyeleri; 5. ve 6.
Seviyeler  tek  seansta,  7.  ve  8.   Seviyeler  tek  seansta,  9.dan  20.
seviyeye kadar her seviye için ayrı uyumlama olarak yapılmaktadır.

*  Grandmaster Uyumlama ve Eğitim  Programları  dahilinde ayrıca,
Her  bir  Grandmaster  uyumlaması  için,  uyumlama  seansı
tamamlandığı anda, uyumlama gününü takiben her gün için bir Şifa
Küresi  (7  gün için  7  ayrı  Şifa  Küresi)  oluşturulacak şekilde,  o  anda
enerji  alanınıza gönderilerek,  günü gün nasıl  alacağınızın  detayları
iletilecektir. 

* Uyumlamalar tamamen  uzaktan  yapılmakta olup, Sistemin  Eğitim
Kitapçığı e-mail adresinize postalanmaktadır.

*  Soy  Ağacı‘nızı  da  içeren  Reiki  GRANDMASTER  İnisiyasyon
Sertifika‘nız,   Türkçe ve  İngilizce olarak  hazırlanmakta  olup,  web
sitemizce  veritabanına,  QR  Kodu  uygulaması  ile  birlikte  işlenerek
tescillenir,  adınıza  açılan  sayfada yayınlanarak,  on-line
sorgulanabilme imkanı sağlanır.

Eğitim Talebi için Lütfen; Sheepha-MAĞAZA dan işlem yapabileceğiniz

gibi, direk  sheephacom@gmail.com e-mail  adresinden de iletişime

geçebilirsiniz..

Not: Uyumlama ve Eğitim Programları için belirlenen Ücretlere %18 KDV dahildir.
Tüm  ödemeleriniz  belgelendirilmekte  olup;  Adınıza  Fatura  taleplerininizi  lütfen
önceden bize bize bildiriniz.

Tüm enerji çalışmalarında olduğu gibi, doğal şifa teknikleri tıbbi tanı ve tedavi için bir alternatif olarak değil, 
tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Her zaman güçlü bir şekilde şunu tavsiye ediyoruz: Sağlığınızla ilgili herhangi 
bir şikayetiniz varsa, mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz. 
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