Sirius Energie Methode

bestaat sinds 2012 en wordt

verspreid door Direct Centre. Ieder mens kan het leren in één avond,
ochtend of middag. De methode heeft vele mogelijkheden om het
toe te passen voor mensen, dieren en de omgeving.
Tijdens een Sirius-sessie wordt uitleg gegeven over de manier
waarop de energie aan jezelf en anderen kan worden gegeven of
gestuurd. Een afdruk met de technieken krijgt de student op papier.
Om SEM te kunnen toepassen krijgt iedere student een individuele
energie-overdracht.
De Sirius-sessie wordt gegeven in diverse plaatsen, door een
bevoegd docent, in de huiskamer. Op verzoek kan in overleg een
datum worden gepland voor een groep.

Combineren

van SEM met een vorm van fysieke

behandeling, zoals massage, is goed mogelijk. Het
combineren met andere vormen van energie-behandeling
waarbij de persoon met de handen wordt aangeraakt is
niet aan te raden. In dat geval kan de energie worden
teruggenomen met de handen. De kracht van de Sirius
energie is zodanig dat het niet nodig is nog een andere
vorm toe te voegen. Sirius energie heeft een zeer hoge
trilling en werkt positief. Zover bekend heeft het geen
bijwerkingen. Wel kunnen bepaalde klachten in het begin
sterker gevoeld worden, dit is een goede reactie van het
lichaam op de energie.

Dit kost € 35 per persoon.

Wezens van Sirius

Docent worden

kan op basis van een

licentie-overeenkomst met Direct Centre.
Eerst dien je zelf een sessie te volgen en
voldoende ervaring op te doen.
Dan
organiseer je een sessie voor een groepje bij je
thuis, waarbij je zelf aanwezig bent. Om
docent te worden krijg je een speciale training
en bijbehorende energie-overdracht. De
verdere voorwaarden worden op verzoek in
een persoonlijk gesprek door Direct Centre
verstrekt.

hebben volgens diverse

bronnen de aarde bezocht. Gegevens daarover zijn
geheim gehouden door overheids-instellingen in
diverse landen. Sinds enkele jaren is meer informatie
openbaar geworden door films, TV en internet. Het
begon allemaal in juli 1947. Het is inmiddels bekend
als het Roswell incident.

Oud Egypte werkte reeds met de kennis van Sirius.
Zo werd de piramide van Gizeh voorzien van een schacht
waar op bepaalde momenten het licht van de ster Sirius
in kon schijnen. Ook is bekend dat door de samenstand
van zon en sirius op bepaalde momenten een driehoek
van licht aan de horizon verschijnt.

Kenmerken van SEM
-

krachtige werking
korte behandeltijd, max. 30 seconden
eenvoudig door ieder mens zelf te leren
direct toepasbaar na het volgen van een sessie
veel mogelijkheden
blijft je hele leven zijn werking behouden
behandelingen met SEM zijn altijd gratis
lage kosten om het te leren
docent worden op basis van licentie mogelijk

Sirius Energie Methode

Gratis energie

die zowel mentaal als fysiek kan

Op de web-site staat de planning van Sirius-sessies.
Deze worden in diverse plaatsen gegeven.
Sessies in andere plaatsen in overleg.

bijdragen aan het welbevinden van mensen. De energie heeft
een helende werking. Stuur een mail met voor- en
achternaam of een foto en je ontvangt de energie gedurende
enkele weken. Ook dieren kunnen energie ontvangen met
behulp van een foto. Hond, kat, cavia, koe, paard, enz. Een
behandeling met de energie kan op iedere afstand worden
gegeven aan individuele personen of aan groepen tegelijk. Dit
duurt maximaal 30 seconden. Behandeling op afstand is altijd
gratis.

Bert van der Beek MD

De energie vervangt nooit een eventueel nodige diagnose of
behandeling door arts of medisch specialist. Het is
aanvullend.

Uw SEM docent
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