De Polarizer Plate
De Polarizer Plate is bedoeld om u kennis te laten maken hoe je met energie kunt
spelen, werken en ook deze kunt veranderen. Het is duidelijk te proeven en vaak
goed te voelen. Niks geen magie. Duidelijke natuurkunde en wetten van de elektronica. Laat u verwonderen hoe eenvoudig het is, de mogelijkheden zijn oneindig.

Wanneer u uw hand om of op de Polarizer Plate houdt dan ontstaat er een krachtig
veld en kunt u dit gebruiken om energie te geven, of te laten ontspannen. Probeer
dit maar eens. Leg de Polarizer Plate op uw linkerhand met de ringen naar boven
en houd uw rechterhand een klein stukje boven de Polarizer Plate. Voel maar eens
wat er gebeurt. Reacties als: Hè, mijn hand wordt warm of Ik voel het tintelen in
mijn vingers. Houd de Polarizer Plate in uw rechterhand en hou deze dan eens op
de rug van uw kind of buik
en voel eens hoe vaak er rust ontstaat, ook bij u zelf.
De Polarizer Plate is met z’n gestemde ringen een mooi voorbeeld van hoe je met
energie kunt spelen. De ringen zijn eigenlijk gestemde oscillerende
antenneringen c.q. open spoelen. Deze ringen kunnen in realtime ontvangen en
weer uitzenden. De Polarizer Plate reageert al bij hele subtiele
energieveranderingen, waardoor inductie ontstaat. Dit veld kan een krachtige
verandering doen plaatsvinden en heeft vooral een polariserend en sterk
energetisch effect.
Vooral kinderen en dieren reageren intuïtief. Wees niet verbaasd als u de Polarizer Plate in de hondenmand legt en de hond u niet toestaat om deze weer weg
te halen. Het dier voelt dat het goed is en voelt zich er prettig bij. De Polarizer Plate
kun je natuurlijk bij je dragen in de zak of plek die u het beste vindt.
Elk medium zoals water, vloeistoffen, voedsel, planten en ook mens en dier
hebben een veld en zenden informatie uit. De Polarizer Plate reageert hierop door
middel van inductie, inverteert en zendt een breed spectrum aan trillingen
(frequenties) uit waardoor de smaak van water zachter, weer levend en
energetisch wordt. Andere vloeistoffen kunnen grote smaakverschillen ondergaan
door de toegevoegde niet natuurlijke (lees toxisch) smaak- en kleurstoffen en

zelfs bier van niet natuurlijke oorsprong kan gaan smaken als water.
Onder het bord met eten, of toetje is ook een leuke proef. Leg de Polarizer Plate
onder het bord met eten. Je kunt vaak proeven dat het eten langzaam zachter van
smaak wordt en ook beter wordt verdragen. Toetjes is vaak helemaal lachen, met
name die uit de supermarkt. Volgens deskundigen is dit soort z.g.n. voeding niets
anders dan luxe verpakt afval en zou nooit als voeding mogen worden
aangemerkt door alle rommel die er in verwekt is.
Ook als er ogenschijnlijk niets in de buurt van de Polarizer Plate is, blijft deze
actief. De omgeving is zo vol van informatie. Denk maar eens aan alle draadloze
systemen in huis, de straat, dorp, stad of op het werk. Hoe gek kun je het maken.
Niet dat de Polarizer Plate van alles oplost. Puur technisch gezien zal deze
continu informatie inverteren en weer gepolariseerd uitzenden in de omgeving. Dit
effect kan versterkt worden door er bijvoorbeeld een kristal op te zetten.
Zorg er altijd voor dat de Polarizer Plate droog is en er geen metaal of ander
geleidend materiaal in contact is met de ringen op de plaat. Ze werken dan niet
optimaal. U kunt beide zijden van de Polarizer Plate gebruiken. U kunt het in een
zakje doen en bij u dragen of een plek op uw lichaam ermee behandelen of een
ander helpen.
Leg uw Polarizer maar eens op een pijnlijke plek of op de zonnevlecht en ervaar
de verandering. Soms wordt de pijn wat sterker om even daarna af te zwakken.
Door hem op uw zonnevlecht te leggen komt u tot rust. Volg uw gevoel en
experimenteer zoveel u wilt.
Geef uw planten eens water wat een half uur op de Polarizer Plate heeft gestaan
of zet de plant die wel wat energie kan gebruiken er eens op. Denk bijvoorbeeld
aan snijbloemen. Slaapt u of uw kind onrustig, leg de Polarizer Plate eens onder
het kussen of onder de matras. Zet eens een kristal op de Polarizer Plate en voel
eens of de energie in de ruimte verandert.
Gedachten zijn ook krachten, dus alleen al als u van plan bent het te doen treedt
het fenomeen al in werking. Men heeft vastgesteld dat gedachten minuscule
kleine deeltjes beïnvloeden en vormen. Uw biologische systeem reageert
terstond op een gedachte. Uw spieren laten dit onmiddellijk weten door krachtiger
of minder sterk te zijn. Met spiertesten en of metingen is dit direct vast te stellen.
Ook de omgeving waar andere personen, dieren en planten deel van uitmaken
reageren bewust of op onbewust niveau. Afstand blijkt in deze niet te bestaan.
Meer informatie leest u in het boek van Lynne McTaggert: het Intentie Expirement.
Volgens Rupert Sheldrake heeft ieder levend wezen een uniek morpho-energetisch veld. Elke haar, elk speeksel en elke foto maakt dus deel uit van dit veld.
Al sinds vele jaren leggen mensen een foto of iets van een persoon die hen
dierbaar is op of in een sterk energetisch veld om zo deze op afstand positieve
energie te sturen. Dat de gedachte daarbij helpt staat zelfs wetenschappelijk vast.
Niet dat het wat uitmaakt. Het is toch leuk te weten dat niets onmogelijk is! Niet
waar!?

