Sirius Energi Metoden blev startet i Holland i 2012 af Bert van
der Beek. Alle mennesker er i stand til at lære S.E.M. på en
træningssession, som tager en aften. S.E.M kan bruges på utroligt
mange måder på både mennesker, dyr og omgivelser.
På en S.E.M. Træningssession bliver du fortalt, hvordan du bruger
metoden ved at give energi både til dig selv og andre ved at sende
Sirius energien. Du vil på trænings aftenen modtage skriftligt
materiale og eksempler omkring, hvordan du modtager og sender
Sirius Energi. For at være i stand til at arbejde med Sirius Energien vil
træneren give jer en energi transformation.
Du kan finde Sirius Energi sessioner i en del byer og lande. S.E.M.
elver lærer af uddannede instruktører. Der samles en gruppe på
minimum 20 personer, derpå findes en dato hvor alle kan komme.

En kombination at S.E.M.

sammen med eks.
massage giver gode muligheder. Kombineret med andre
metoder af energi behandlinger hvor personen bliver
berørt, kan energien blive fra-taget personen med
hænderne.
S.E.M. `styrke gør det unødvendigt at tilføre andre systeme
eller metoder. Sirius Energi har en meget høj frekvens og
de tilbagemeldinger vi har fået er utroligt positive.
Vi har endnu ikke hørt om nogle negative resultater. Men
det er dog muligt at man i begyndelsen af den periode,
hvor man modtager S.E.M. kan mærke energien stærkere.
Dette er en reaktion på energien. Efter en periode vil det
aftage og normaliseres på et andet niveau.

Det koster pr. person 50 Euro.

Væsener fra Sirius

Vil du være S.E.M. Instruktør er det
muligt at lave en aftale med S.E.M. Hoved
Center. Allerførst lærer du S.E.M. Og derefter
skal du træne det, indtil du har en solid
erfaring med det. Derefter skal du have en god
forståelse for spirituelle temaer . For at blive
S.E.M instruktør skal du følge en speciel
undervisning, hvor du modtager en ekstra
energi transformation. Mere information
omkring detaljer vil du få på et møde med
S.E.M. Hoved center.

har besøgt jorden. Flere
kilder har reporteret dette. Informationen om disse
besøg er blevet hemmelig holdt af regeringsmagter,
indtil for kort tid siden. Indenfor de sidste år,har der
ligget information om disse besøg tilgængeligt på
internettet og TV. Besøget var i 1947.
Det hedder Roswell episoden.

I det gamle Ægypten kendte folk allerede Sirius.
Gizeh pyramiden har gange og korridorer, hvor man på
visse tidspunkter kan modtage lyset fra Sirius. Desuden
laver konjunktionen af solen og Sirius en trekant af lys,
når
solen bryder frem i morgen stunden. Det trekantede
symbol hos Egypterne står for Sirius.

Kendetegnende ved Sirius
Kraftig effekt
Kort behandlingstid, maksimum 30 sekunder
Alle kan lære S.E.M.
Umiddelbare resultater
Kan bruges på mange måder
Du kan let bruge S.E.M. I din almindelige hverdag.
S.E.M. Er et gratis system
Du kan lære S.E.M. Til en meget lav pris
Du kan blive uddannet instruktør på basis fra licens

Sirius Energi Methoden
S.E.M.

Gratis S.E.M. energi kan hjælpe folk til at komme i en
bedre psykisk, som fysisk balance. S.E.M. er godt til at heale
kroppen. Hvis du sender en e mail med dit fornavn samt
efternavn eller et foto af dig selv. Vil du modtage S.E.M.
Energien efter et par uger. Også dyr kan modtage S.E.M
energien. Det kræver bare et foto af dit dyr, det være sig
hunde, katte, køer, heste etc.
S.E.M. Energien kan sendes til en person, en gruppe personer
uanset, hvor stor distancen er. Behandlingen tager
maksimum 30 sek. Denne S.E.M. Energi er altid gratis.S.E.M.

Bert van der Beek MD
S.E.M. Instruktør

direct.centre@hotmail.com
www.directcentre.nl

Energien er aldrig en erstatning for en eventuelt nødvendig
diagnose en lægelig behandling hos enmedicinsk person
eller specialist. S.E.M. Energien er et ekstra løft i energi
frekvensen hos den person el. det dyr, der modtager
behandlingen.

