
Nefertitis Kosmiska Healing 

 

 

Följande initieringar sker på grundkursen: 

- En initiering till änglarnas rike för att etablera kontakt i healingarbetet med dem. 

- En initiering till de galaktiska guiderna och mästarna samt gudinnorna för att etablera 

kontakt i healingarbetet med dem. 

- I initiering till Lemuria energin och återkoppling till den femte, sjätte och sjunde 

dimensionen. 

 

Du får lära dig: 

- Vad är änglar, galaktiska guider och uppstigna mästare samt gudinnor. 

- Hur du skapar ett helande rum och vad det är. 

- Eget helande genom änglar, mästare, gudinnor och galaktiska guider. 

- Hur du sänder och ger helande energin genom änglarnas rike och av änglarna. 

- Hur du sänder och ger helande energin genom uppstigna mästare, gudinnor och galaktiska 

guider. 

- Hur du återhämtar försvunna själsbitar (själsåtervinning) 

- Förståelse för den kännande kroppen (Lemuriakroppen) och det personliga jagets 

medvetande, det själsliga jagets medvetande och det andliga jagets medvetande. 

- Hur du expanderar och lär känna den information och det flöde som rör sig genom din 

aurakropp. 

- 12 chakra kunskap och hur du skapar kosmiskt flöde i dem. 

- Förening med din själsgrupp. 

- Programmering av kristaller, vatten, mat och ting. 

- Hela, rena och höja vibrationen genom Nefertitis kosmiska healings olika tekniker 

- Helarens roll i helandet, principer för helande. 

- Solkarinas (grundare av Nefertitis Kosmiska Healing) möten med galaktiska guider och änglar 

i helandet sedan 1990. 

- Skillnad på Atlantis och Lemuria Energier. 

 

 

Ta med en bergkristall eller en annan favorit sten till kursen. Du 

laddar initieringarna i stenarna. Det kommer sedan att bli din 

personliga healing sten. Du behöver även beställa boken: Nefertitis 

Kosmiska Healing, som är skriven av Solkarina då kursen bygger på 

denna bok. Boken ser du här till höger.  

 

 



Innehåll steg 2: Nefertitis Kosmiska 

Healing 

 

Du får följande initieringar: 

- 12 chakra initiering och aktivering av 144 

dimensioner. 

- Initiering i helig geometri och Shamballa 

vibrationen (352 symboler, mantran). 

- Ärkeänglarnas initiering till alla 

änglarikena. 

- Kristallkroppsaktivering. 

- Kristusaktivering. 

 

 

Du får lära dig:  

- Förståelse för indigo, kristall och regnbågsmänniskorna och som är utvecklingsprocesser för 

den 5, 6 och 7 dimensionen. 

- Meditation och aktivering av diamantkroppen genom själsstjärnans chakra och jordkärnans 

chakra. 

- Distanshealing med änglarna, mästare, gudinnorna, galaktiska guiderna, själsgruppen. 

- Distanshealing för att återhämta en själsbit. 

- Hur du skapar en ljuspyramid i din personliga sfär. 

- Helande med ögonen – hur du sänder en hel healingbehandling med ögonen. 

- Skapa en healingbank. 

- Öppnande av ljuskroppen, kanaler för aktivering ljuskroppens medvetande. 

- Aktivering av din personliga Merkaba. 

- Shamballas meditation för att lära känna Shamballas vita och svarta kristaller. 

 

 

 

 



Innehåll; steg 3. Lärarutbildning. 

 

Du får följande initieringar: 

- Initiering till Gudinnan MAAT och de 12 pyramiderna. 

- Initiering till gudinna Nefertiti och det kosmiska 

nervsystemet. 

- Aktivering av Lemuria energin genom Lemuriasymbolen. 

- Aktivering av den heliga cirkeln genom uppstigna 

mästare. 

- Aktivering av den heliga cirkeln, uppstigna mästare, 

galaktiska guider, änglarna och gudinnorna. 

- Den vita Buddha aktivering i kronchakrat. 

 

 

 

Du får lära dig: 

- I lärarkursen får du lära dig hur du initierar och utbildar i alla 3 Nefertiti Reikigraderna. 

- Dödsprocessen filosofisk tradition. 

- Samtalet och helandet. 

- Aurahealing 

- Helande av stjärnfödda för att etablera kontakt med själsgruppen. 

- Manifestationens lagar 

- Helande av jorden och sfäriskt helande. 

- Kanalisering och energiöverföring med Nefertiti. 

- Nefertitis helande metod på nervsystemet. 

- 3 ögat aktivering. 

 

 


