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met purperen energieplaten van EIP

De purperen energieplaat is een wonderlijk produkt uit de USA dat jezelf
en je voeding meer levenskracht en vitaliteit geeft. Enerzijds verbetert het
aanmerkelijk de vitaliteit van dranken en voeding, laadt het sieraden en
edelstenen op en maakt het ze tegelijk energetisch schoon.
Anderzijds zijn deze unieke plaatjes effektief om te dragen, ze vitaliseren
het hele lichaam en lokaal toegepast zijn ze een goede pijnbestrijder.

Het aantal toepassingen met de purperen energieplaten is werkelijk legio.
Algemene regel is de produkten een paar uur of meer op de plaat te zetten
voor oplading. Maar hoe langer hoe beter. Kristallen kunnen zelfs na weken nog veranderen en in een hogere frequentie komen door deze platen.
• De smaak en vitaliteit van voeding wordt door deze platen verhoogd.
•
Je kunt er drinkwater, frisdrank in glas, metaal of plastic mee opladen,
zodat de smaak verbetert en je meer vitaliteit binnenkrijgt.
•
De purperen energieplaten geven je kosmische kristal-energie en beschermen tegen vermoeidheid die wordt veroorzaakt door elektrosmog,
satellietstraling, wifi en aardstralen.
•
Deze platen helpen goed tegen pijn en versnellen opmerkelijk het
herstel van wonden, brandwonden, (huid)weefsel, blessures en botbreuken.
•
Kristallen, edelstenen, mineralen en (metalen) sieraden die op de
purperen energieplaat hebben gelegen zijn energetisch gereinigd en opgeladen, waardoor deze zichtbaar mooier glanzen.
•
S’nachts onder het hoofdkussen gelegd ben je s’morgens fitter. Zieke
kamerplanten bloeien op, snijbloemen blijven wonderlijk lang goed.
•
Prima voor energie-oplading op reis, in auto, trein of vliegtuig.
•
Oudere geneesmiddelen en remedies worden weer krachtig.
De helende werking van deze platen wordt vaak al binnen 2 a 3 minuten gevoeld.
Je kunt ze overdag en/of s’nachts bij je dragen, in borstzakje of broekzak. Direkt
lichaamskontakt is niet nodig, maar versterkt wel de werking. Ze beschermen
tegen negatieve stralingsinvloeden en laden je lichaamscellen op met kosmische
energie. Soms is permanent gebruik te sterk en moet je ze wat korter dragen.

De purperen energieplaten werden zo’n 50 jaar geleden ontwikkeld door de
Amerikaan Ralph Bergstresser, geholpen door de geniale uitvinder Nicola Tesla.
De plaatjes worden soms naar hem genoemd, ook ‘paarse ener-gieplaten’ en
‘positieve energieplaten’. Het aantal wondertjes met dit unieke produkt is enorm.
Dit staat onder andere beschreven in het boek van Linda Goodman ‘Sterretekens’,
waarin een heel hoofdstuk eraan is gewijd. De purperen energie platen waren
jarenlang een rage in de USA en Duitsland en worden al sinds lang in bijna alle
landen verkocht.
De werking van deze purperen energieplaten valt het beste te vergelijken met
piramidekracht en vrije energie. Deze aluminium-platen hebben een uitgekiende
(zeshoekige) innerlijke kristalstruktuur meegekregen en de atoomstruktuur is
hiermee veranderd (geanodiseerd). Net als kristallen trekken ze hierdoor
permanent komische energie aan, ‘prana’ of ‘chi’ genoemd, zo neutraal als
bergkristal, en geven deze energie af aan de omgeving. De vele toepassingsmogelijkheden en de effektieve werking bij veel mensen geven aan dat het een
soort energie betreft die evenwichtig, heilzaam en breed werkzaam is.
Deze platen laten geen elektromagnetische– en aardstralingsenergie door. Daardoor beschermen ze je ook tegen deze stralen. Computerwerkers die last hadden
van vermoeiheid, concentratieproblemen en zelfs haaruitval, rapporteerden ons na
plaatsing van een grote purperen energieplaat onder de computer, dat ze hun
klachten kwijt waren. Ik verkoop deze produkten nu al meer dan 25 jaar.

3,9cm hanger

7 x 11,5cm plaatje

5,5cm Engel hanger

In ons assortiment hebben we 4 maten van de purperen energieplaten, uitsluitend de gepatenteerde originele purperen platen van EIP (Energy Innovating Products, Arizona), als rond logo in elk produkt aanwezig. Alle platen
zijn maar een paar millimeter dik.
* Het kleine ronde purperen energieplaatje van 3,9 cm doorsnede is
geschikt om er een glas of beker drank mee op te laden. En als hanger voor
energie-oplading of op een pijnlijke plek op de huid. + Gaatje voor draad.
* De Engel-vorm van 5,5 cm is een wat grotere hanger, voor energieoplading en speciale bescherming (kinderen). Klanten vroegen ons dit
produkt in het assortiment op te nemen, vanwege de wonderlijke werking.
* De rechthoek van 7 x 11,5 cm draag je op zak of leg je onder drank of
voeding. Ook goed om mineralen, sieraden, remedies en geneesmiddelen
mee op te laden. Tig mogelijkheden met deze en de grote plaat.
* De grote 30x30 cm energieplaat is een echte topper, die je helemaal vol
kan zetten met flessen, voeding, mineralen enzovoort. Er kan een hele krat
op of een boodschappentas. Ook te gebruiken onder het hoofdkussen.
Wandelschoenen de nacht voor een grote wandeling op deze plaat, je merkt
het verschil! Erna weer op de plaat en alle vermoeidheid is er uit.
Op een zitstoel (ev. met kussen) worden ze gebruikt tegen vermoeidheid.
Praktische tip: gebruik niet dezelfde plaat voor pijnbestrijding en oplading.
Houd voor deze funkties dus aparte plaatjes.

Oppassen voor namaakplaten, ook in andere kleuren. Onze purperen energieplaten van EIP uit de USA zijn kwaliteitsprodukten die hebben bewezen
tientallen jaren onverminderd te blijven werken. Deze platen vragen niet meer
onderhoud dan ze een paar keer per jaar af te spoelen met koud water; en ze
een paar uur bloot te stellen aan direkt zonlicht. Krassen of kleurverlies leiden
niet tot een verminderde werking, verbuiging en verknippen wel.
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