bestiet sûnt 2012 en wurdt op ’en

Kombinearjen fan SEM mei in foarm fan fysike terapy

baan brocht troch Direct Centre. Elke folwûksene kin it yn in jûn-, in
moarn- of middei tiid leare. De metoade hat in protte mooglikheden
om ta te passen foar sawol minsken, bisten, miljeu as sitewaasjes.

sa as bygelyks massage, is hiel goed mooglik. It
kombinearjen mei in oare enerzjy behanneling op 1 dei,
dêr't dyselde persoan mei de hannen oanrekke is, is net
oan te rieden. Yn dat gefal kin de enerzjy werom naam
wurde mei de hannen. De krêft fan de Sirius enerzjy is sa,
dat it net noadich is om oan in oare foarm taheakke te
wurden. Sirius enerzjy hat in tige hege trilling en wurket
posityf. Foar safier bekind dat hat gjin bywurkingen.
Somtiden wurde bepaalde problemen yn it begjin mear
field, dit is in goede reaksje fan it lichem op 'e enerzjy.

Sirius Energy Metoade

Yn in Sirius-sesje wurdt útlis jûn oer hoe't de enerzjy oan jo sels en
oaren jûn of stjûrd wurde kin. De studint krijt in útdraai fan de
techniken op papier. Om de SEM ta te passen ûntfangt elke
dielnimmer in enerzjy-oerdracht.
De Sirius-sesje wurde yn ferskate plakken troch in kwalifisearre
dosint, yn'e wenkeamer jûn. Op fersyk kin yn oerlis datum foar in
groep pland wurde.
Dat kostet € 35 per persoan.

Wêzens fan Sirius

Dosint

wurde kin op basis fan in lisinsje-

oerienkomst mei Direct Centre. Earst moatte
jo sels in sesje folgje en genôch ûnderfining
opdwaan. Dan organisearje jo in sesje foar in
groep by jo thús, wêr't jo sels by oanwêzich
binne. Om dosint te wurden krije jo in
ynstruksje, in hânlieding en in ekstra enerzjyoerdracht. De fierdere betingsten wurde op
fersyk fersoarge troch Direct Centre.

hawwe neffens ferskeidene

bronnen de ierde besocht. Details dêroer wurde stil
hâlden troch oerhyds-ynstellingen yn ferskillende
lannen. Sûnt inkele jierren is der mear ynformaasje
iepenbier wurden troch films, tillevysje en ynternet. It
is allegear begûn yn july 1947. No is dat bekend as it
Roswell ynsidint.

Âld Egypte wie al dwaande mei de kennis fan Sirius. Sa
hat de piramide fan Gizeh in skacht, wêr’t by tiden it
ljocht fan'e stjêr Sirius rjocht yn skynt. Ek is it bekend dat
troch de konjunksje fan de sinne en Sirius op bepaalde
mominten in trijehoeke fan ljocht oan'e hoarizon te sjen
is.

Skaaimerken fan SEM
- Krêftige wurking
- Koarte behannelingstiid, heechstens 30 sekonden.
- Ienfâldich troch elkenien te learen
- Daliks ta te passen nei it folgjen fan in sesje
- In protte opsjes
- Bliuwt in libben lang syn wurking hâlden
- SEM behannelings binne altyd fergees
- Lege kosten om it te learen
- Dosint wurde is mooglik op basis fan lisinsje

Sirius Enerzjy Metoade
SEM

Fergese enerzjy dy't bydrage kin oan sawol it geastlik as
it fysyk wolwêzen fan’e minske. De enerzjy hat in hieljend
effekt. Stjoer in e-mail mei namme, efternamme of in foto en
jo krije de enerzjy foar ferskate wiken. Ek bisten kinne enerzjy
ûntfange mei de help fan in foto. Hûn, kat, kavia, ko, hynder,
ensfh. In behanneling mei de enerzjy kin jûn wurde op elke
ôfstân oan persoanen of groepen tagelyk. Dat duorret oant
heechstens 30 sekonden. Behanneling op ôfstân is altyd
fergees.

Bert van der Beek MD
SEM dosint

www.directcentre.nl

De enerzjy ferfangt nea de noadige diagnoaze of
behanneling troch in dokter of medysk spesjalist. It is in
oanfolling.

