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Diferentes níveis de Aura 

Aura Etérica

Emocional ou 
aura astral

Aura Mental

A Pranic Healing  é uma ferramenta de fácil 
aprendizado e está ao alcance de qualquer 
pessoa com capacidade mediana de 
concentração e para os profissionais da saúde. 
Poderá complementar significativamente sua 
especialização pois além dos cuidados do 
corpo físico poderão inserir os cuidados do 
corpo de energia bioplasmático contribuindo 
com o bem estar do voluntário, no resgate do 
reequilíbrio, assim como na melhoria da 
qualidade de vida.
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Atendimentos a voluntários (quatro) em 
tratamento clínico com autorização do médico 
responsável para participação da pesquisa.

Inicialmente os voluntários assistiram palestra 
explicativa e posteriormente realizaram 
preenchimento de formulário sobre condição de 
saúde antes e após o atendimento.

O escaneamento foi realizado pelo terapeuta, 
sem contato físico com o voluntário, do campo 
de energia sutil dos chakras, do corpo físico, 
energético e órgãos internos.

A terapía foi realizada por meio de cristal laser de 
quartzo branco. Utilizou-se álcool etílico 70º para 
assepsia das mãos e do material e dispositivo de 
lixo bioplasmático com água e sal grosso/ fino.

Apresentar a relação dos onze vórtices de 
energia, sua relação com os órgãos internos, 
aspecto psicológico e como a técnica pode ser 
aplicada para reequilibrar o corpo de energia e 
contribuir para a integração do Ser na melhoria 
da Qualidade de Vida.

Aliado aos avanços tecnológicos, as terapias 
complementares vem ganhando espaço, e uma das 
terapias é a MCKS Pranic Healing  que dentre suas 
inúmeras técnicas não invasivas, possibilita fazer 
uma ‘’medição’’ ou escaneamento do sistema de 
chakras MCKS Pranic Healing  ou qualquer outro 
sistema dos Chakras.

A MCKS Pranic Healing  teve sua origem no oriente 
na década de 80 e no Brasil, desde 1993 e depois 
juridicamente como Instituto Brasileiro de Pranic 
Healing
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©, realiza atividades sociais com a Terapia Prânica, 
sendo que nos primeiros 10 anos atendeu 7.500 pessoas.

RESULTADOS

Caso 1 (DI)

Caso 2 (SSU)

Caso 3 (RESS)

Caso 4 (JJE)

Por meio dos depoimentos, após os atendimentos 100% dos voluntários relataram melhoria 
em relação à queixa principal, além da sensação de bem estar e reequilíbrio físico e 
emocional.

Queixa principal segundo o voluntário: Poliartralgia, problema nos joelhos sendo 
submetido a cirurgia em um deles sem sucesso, obesidade e excessiva ansiedade.
Resultado após o primeiro atendimento: O voluntário declarou que após 10 anos 
conseguiu agachar sem sentir dores nos joelhos, além da sensação de leveza no corpo e 
ausência de ansiedade.

Queixa principal segundo o voluntário: Dores generalizadas em todo o corpo, 
principalmente nas pernas e pés; desânimo; nervosismo extremo; falta de paciência; insônia; 
sensação de medo, falta de desejo sexual; baixa auto estima e dificuldade para emagrecer.
Resultado após o primeiro atendimento: O voluntário declarou sentir-se ‘’muito bem’’ com 
ausência das dores generalizadas e, ‘’força de vontade’’ para emagrecer e ausência dos 
sentimentos que comrpometiam sua auto estima como: sensação de medo; nervosismo 
extremo; falta de paciência; insônia; falta de desejo sexual. A partir de acompanhamento 
mental, declara que manteve a ausência das dores generalizadas e ausência de excesso de 
nervosismo.

Queixa principal segundo o voluntário: Dores nas articulações, dor na coluna, joelhos e 
pés. Teve fribromialgia há 8 anos, tremores excessivos (tremor essencial) artrose, dor nos 
dedos das mãos.
Resultado após o primeiro atendimento: O voluntário declarou não sentir dores nas 
costas, pernas e pés, além de informar, após movimentar suas mãos, a ausência de dores 
nas mãos e dedos. A partir de acompanhamento mensal, declara a manutenção das 
ausências das dores declaradas no primeiro atendimento.

Queixa principal segundo o voluntário: Dificuldade de superar a separação conjugal, 
obesidade, problemas psiquiátricos, ‘’dores no corpo todo’’ e sensação de cansaço na maior 
parte do tempo.
Resultado após o 21º  atendimento: O voluntário declara que após o início das sessões, 
conseguiu eliminar 34 kg dos 120 kg iniciais e ‘’recuperação do seu equilíbrio emocional’’. A 
partir de acompanhamento semanal, informa a manutenção da perda de peso, controle 
emocional e ausência das dores generalizadas.
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OS 11 CHAKRAS MAIORES

Chakra do Plexo 
Solar frontal e dorsal

Chakra Sexual
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Chakra da Testa
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dorsal

Chakra da Base

Chakra do baço
Frontal e dorsal

Chakra da Garganta
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