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Perfil dos chakras da Variante Omicron do Coronavírus  1  
Diferença notável da variante Delta do Coronavirus 

 
 

1. A Congestão Prânica não é tão grave em ômícron vs variente delta 
 

2. Chakras menores são notavelmente superativados e congestionados 
 

(dorsal  menor da cabeça, menor da mandíbula, menor da garganta, chakras menores dos braços) 
 

3. Meng Mein Chakra é invariavelmente superativado e congestionado 
 

4. Os rins são invariavelmente superativados e congestionados 
 

5. As adrenais são invariavelmente superativadas e congestionadas 
 

6. Glândula pineal não congestionada em ômícron vs variante delta 
 

7. Os pulmões invariavelmente não estão congestionados em ômícron vs variante delta 
 
 

A gravidade dos sintomas pode refletir a gravidade da doença A 

cura prânica é mais fácil com a variante Omicron vs Delta 

 
Diretrizes para o Protocolo de Cura Prânica para a Variante Omicron de Coronavírus 1 

 
 

1. Examine o perfil dos chakras do cliente.  
2. Informe-se sobre a apresentação dos sintomas e estado de vacinação.  
3. Use prana verde claro em casos leves  
4. Use prana verde médio em casos moderados a graves  
5. Limpe com prana verde claro os chakras menores superativados e congestionados (menor da nuca,  

menor da mandíbula, menor da garganta, menor dos braços e pernas)  
6. Energize os chakras menores com prana verde claro e energize com prana dourado  
7. Limpe o chakra menor posterior da cabeça com prana verde-claro esbranquiçado e, se estiver superativado, iniba  

com prana dourado.  
8. Limpe o chakra meng mein com prana verde-claro esbranquiçado e, se estiver superativado, iniba 

com prana dourado. 
9. Limpe e energize os rins com prana verde-claro.  
10. Limpe e energize as supra-renais com prana verde-claro esbranquiçado  
11. Nenhum tratamento necessário na glândula pineal.  
12.Aplicar escudo energético 

 
 

Pode ser necessário continuar a Cura Prânica em alguns pacientes  
por 2-3 semanas para sintomas residuais  
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