Toepassingen van de energieplaat


De plaat kan op verschillende manier gebruikt worden.



De energieplaat kan ook worden gebruikt op plaatsen waar een watervitaliser niet kan
worden geplaatst bijvoorbeeld bij een waterfilter apparaat of een waterfilterkan.



Hij kan worden gebruikt om edelstenen op te laden en schoon te maken, door deze in de
buurt te plaatsen.



Hij kan gebruikt worden om onder de stoel op een kussentje te leggen en te mediteren
waarbij een aarden effect optreedt.



Hij kan in de auto worden geplaatst waardoor je vitaler blijft ondanks alle effecten die
autorijden op je heeft. (wees hier voorzichtig en zorgvuldig mee).



Hij kan worden gebruikt tijdens of als helende behandeling, als je hem in de buurt plaatst van
iemand en deze persoon bewust contact laat maken met de plaat heeft diegene de neiging
om onverwerkte emoties los te laten en balans te vinden . Als je in de buurt van de plaat
ontspannen gaat staan het lichaam gaat vaak schommelen om blokkerende energieën door
en weg te laten stromen..



De plaat kan je helpen om je bewust te worden van je emoties.



De plaat is verbonden met een hoog bewustzijnsveld en geeft de trillingen door die
aansluiten bij je eigen bewustwording, daarbij is een zuivere intentie voor groei belangrijk.



De plaat kan opgehangen op plaatsen waar hoogfrequente straling het huis binnenkomt en
zal de pieken in deze straling die schadelijk voor de mensen zijn ombuigen zodat je er minder
of geen last meer van hebt.



De plaat neutraliseert ook laagfrequente straling en kan worden neergelegd in een
werkomgeving waar veel elektrische apparatuur wordt gebruikt.



De plaat neutraliseert ook aardstralen en buigt deze om tot kosmische energie. Er ontstaan
dan zgn. zonneplekken waar kosmische energie geïntegreerd is in de aarde.

Bij het gebruik van de plaat geld altijd dat er bewust mee omgaan en een wisselwerking belangrijk is.

Energieplaten in een driehoek voor een krachtig energieveld in uw huis
Het blijkt dat het plaatsen van drie energieplaten in een driehoek 3 x 3 m is optimaal de energie in
uw huis aanzienlijk rustiger en veel sterker maakt, er ontstaat een zeer positieve aanwezige kracht. .
Zie de bijlage voor meer informatie

Daarnaast bent u goed tegen straling beschermd. Er ontstaat in het midden van de driehoek dan een
soort energieknooppunt, ook wel vortex genoemd. Het is heerlijk om in het midden van deze
driehoek te liggen of ontspannen te zitten. De platen kunnen voor de optimale energie-opbouw op
een afstand van 3 m van elkaar geplaatst worden.

