Metoda wykorzystania energi z Syriusza

istnieje od

2012 i rozprzestrzenia się bezpośrednio z Direct Centre. Każdy
człowiek może nauczyć sie z niej korzystac na jednej sesji. Metoda
ma wiele możliwości do zastosowania to dla ludzi, zwierząt i
środowiska naturalnego.

W jednym dniu nie powinno sie laczyc

SEM z

wszelkiego rodzaju masażem, z innymi formami energii.
oraz energia Syriusza.
Natomiast moc energii Syriusza jest wystarczajaca na tyle,
ze nie jest konieczne stosowanie innych form.

Podczas sesji Syriusza zainteresowane osoby zostana przeszkolone
w jaki sposob , mozna energię przekazywac do siebie i innych.
Uczeń otrzyma wydruk z technikami na papierze. Każdy uczeń
dostaje do SEM, aby móc zastosować transfer energii

Energia z Syriusza ma bardzo wysokie wibracje i działa
pozytywnie na organizm. Jak wiemy, nie ma ona a skutków
ubocznych.

Dla nauczycieli , ktorzy chca nauczyc sie przekazywania energii
innym chetnym oranizujemy specjalna sesja

Reakcja organizmu moze byc odczuwalna na poczatku , to
jest dowod na dzialanie w organizmie energii Syriusza.

Terminy sesji do ustalenia .
To kosztuje 50 € za osobę.

Istoty z Syriusza,
.

Nauczyciel może miec

umowę licencyjną

z bezpośrednim Direct Centre.

wg różnych źródeł odwiedzili

ziemię. Danych, który jest trzymany w ukryciu przez
instytucje rządowe w kilku krajach. Od kilku lat stać
się więcej informacji publicznej filmy, TV i internet.
Wszystko zaczęło się w lipcu 1947 roku. Teraz jest
znany jako incydent w Roswell.

Po raz pierwszy mozna skorzystaczćz sesjęi
bez wystarczającego doświadczenia.
Po odpowiednim przeszkoleniu, nauczyciel
otrzyma licencje i może zorganizować sesję
dla grupy w domu.

Stary Egipt

już pracował z wiedzy o Syriusza. W ten
sposób Piramida Cheopsa z wału gdzie w pewnych
okresach światło gwiazda Sirius w może świecić. Również
jest znany stan słońce i Syriusz w niektórych razy trójkąt
światła na horyzoncie pojawia się.

Cechy SEM-potężne
- siły krótki
- czas leczenia, maks. 30 sekund
- łatwy do nauczenia-bezpośrednio
- stosowane przez każdego człowieka
- sam po następujących sesji wiele
- możliwości utrzymuje
- swoje całe życie są efekt zabiegów z
- SEM są zawsze za darmo
- niski koszt kursu
- nauczyciel na podstawie licencji możliwe

Sirius Energie Methode
SEM
SIRIUS energii Metoda

Na stronie internetowej umożliwia planowanie Sirius sesje.
Sesje w innych miejscach na życzenie.

Darmowej energii,

psychicznie może przyczynić się do dobrego samopoczucia
ludzi. Energia ma działanie lecznicze. Wyślij maila z imieniem
i nazwiskiem lub zdjęcie i otrzymasz energii przez kilka
tygodni. Zwierzęta mogą również otrzymać energię za
pomocą fotografii. Pies, kot, świnki morskiej, krowa, koń, itp.
Z energii może każdy podawane osobom lub grupom w tym
samym czasie. Może to potrwać do 30 sekund. Leczenie jest
zawsze bezpłatne.
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która jest zarówno fizycznie i

Energia nigdy nie zastąpi wszelkie niezbędne diagnozy lub
leczenia przez lekarza lub lekarza specjalisty. To dodatkowe.

