
PROTOCOL CORONAVIRUS (Nivell Bàsic) 

 

PER A PACIENTS AMB LA MALALTIA (O DUBTOSOS) 

 

Invocació 

Sensibilització i exploració del nivell de l’aura i dels txakres i òrgans a tractar.  

1) Escombrada general 3-5 vegades. 

2) Escombrada local exhaustiva (mínim 200 escombrades) als txakres del plexe solar 

anterior i del plexe solar posterior i al fetge. 

3) Energització dels txakres del plexe solar anterior i posterior. Estabilització. 

4) Escombrada local exhaustiva del txakra ajna. 

5) Energització del txakra ajna. Estabilització. 

6) Escombrada local del txakra de la corona. 

7) Energització del txakra de la corona. Estabilització. 

8) Escombrada local dels txakres de la gola i secundari de gola (situat més avall que 

l’altre, al clot).  

9) Energització del txakra de la gola. Estabilització. 

10) Escombrada local dels txakres del cor anterior i posterior. 

11) Escombrada local exhaustiva dels dos pulmons, amb molt detall, per tot arreu. 

12) Energització exhaustiva a través del txakra del cor posterior (amb la intenció que vagi 

als pulmons). Estabilització. 

13) Escombrada local del txakra meng mein. (No s’energitza!) 

14) Escombrada local exhaustiva als txakres de la melsa anterior i posterior (No 

s’energitza!) 

15) Escombrada local del txakra del melic i de la zona abdominal baixa. 

16) Energització del txakra del melic. Estabilització. 

17) Escombrada local del txakra de la base. 

18) Només si no hi ha febre: Energització del txakra de la base i estabilització 

19) Escombrada local del txakra sexual. 

20) Energització del txakra sexual. Estabilització. 

Per a casos greus, feu seguiment dels ronyons (exploració, escombrada i energització) 

Exploració del nivell d’energia de l’aura i dels txakres i òrgans a tractar.  

Demanem benediccions de Sanació Divina i Protecció per al pacient. 

Tallem, desconnectem i deixem de pensar en el pacient. 

 

Cal repetir el protocol 3 vegades al dia per a casos greus i, si millora, es pot anar espaiant. 

 

Sanador@s: extremeu la higiene energètica en aquests casos i useu sempre cubell d’aigua 

amb sal! 

 



Per tenir més defenses, especialment com a sanador@s: feu Meditació en Cors Bessons 

cada dia (això permet tenir més energia i fer bones sanacions divines, que és el millor que 

podeu aportar), feu exercici físic, alimenteu-vos bé, feu-vos banys amb sal sovint i 

autosanació. Us podeu aplicar el protocol d’enfortiment del sistema immunitari (p.182) i el 

de malalties respiratòries (p.197). 

 

 

 


