
AA Energetische
Platen Type SK
De energetische platen kunnen 
naast meer energie, ook informatie 
overdragen. Zo worden allerlei 
belastende frequenties gewist en 
vervangen door het frequentiepatroon 
van schelpkalk. De energie wordt 
overgedragen door contact te maken 
met de plaat of de plaat voor langere tijd 
in de te behandelen ruimte te plaatsen. 

Er zijn verschillende modellen:

  AA energetische plaat 30 cm. 
type SK

  Deze bestaat uit een enkele 
RVS plaat met rubber rand.  
De behandeltijd van producten 
is minimaal 30 minuten.

  AA energetische 5G plaat  
30 cm. type SK 
Deze plaat bestaat uit 2 RVS 
platen met afstandshouders 
en rubber rand. De behandel-
tijd van producten is minimaal 
5 minuten. Deze plaat is 6x 
krachtiger dan een enkele plaat.

  AA energetische plaat 80  
en 100 cm. type SK 
Deze platen zijn voor 
industriële toepassingen met 
een behandeltijd van minimaal  
1 uur. Altijd in onderling overleg.

Alle platen kunnen aan beide 
zijden gebruikt worden, gaan een 
leven lang mee en vragen geen 
onderhoud. Reinigen kan met 
een droge of vochtige zachte 
doek. Gebruik de plaat zo, dat er 
geen schade aan ontstaat. In de 
platen boren of laswerk verrichten 
belemmert de werking.

 Ø 30 cm
 Ø 80 cm
 Ø 100 cm



Wat kunnen de AA Energetische platen  
voor je betekenen, enkele voorbeelden:

  Sta er op met blote voeten om uit te balanceren en te aarden. 
Stralingsbelasting in je lichaam wordt geneutraliseerd.

  Slaap je slecht? Leg de plaat onder de matras ter hoogte van je borst. 
Misschien slaap je beter en voel je je meer uitgerust.

  Vermoeid? Ga een tijdje op de plaat zitten.
  Leg apparatuur 30 minuten op de plaat om stralingsbelasting  

van je apparaten te neutraliseren (denk aan je telefoon, horloge, router, 
babyfoon etc). Bij de 5G plaat is de behandeltijd minimaal 5 minuten.

  Leg de plaat onder het toetsenbord van je computer als je  
er wat langer achter zit (een must bij de laptop op schoot!!).

  Schuif de plaat regelmatig minimaal 30 (of 5) minuten op  
het middelste schap in je koelkast. En onder de fruitschaal.

  Zet je volle boodschappentas 30 (of 5) minuten  
op de plaat voordat je deze uitpakt.

  Leg medicijnen er 30 (of 5) minuten  
op (mag in de verpakking).

  Plaats de plaat onder de stoel in de  
auto tijdens een lange rit en wordt  
minder vermoeid (een must in een  
elektrische auto!!).

  Hang de plaat aan het plafond midden in  
een ruimte. De lucht wordt frisser en  
luchtjes verdwijnen vaak.

  Leg er je kleding op en vergroot zo  
ook de weerbaarheid tegen straling.

  en……..alles wat je zelf nog uitvindt! 

Laat je ons weten 
wat bij jou werkt?

Woudhuizerweg 82

7325 WL Apeldoorn

Henk Pannekoek

06 55 76 72 59

Gerda Pannekoek

06 55 76 72 56

www.aqua-aurora.nl

info@aqua-aurora.nl


