
Purpurplattan 
 

Erfarenheter från Linda Goodman och leverantören:  
    Placeras på pannan för att lindra huvudvärk/smärta, på leder för att lindra gikt 

och artrit/ledinflammationssmärta, på brännskador för att lindra smärta och 

förhindra blåsor och ärr, på skärsår för att lindra smärta och ofta för att få skärsåret 

att slutas, samt läka vilket gör att riskerna för att få ärr minskas, på magen för att 

för att stoppa illamående, placeras på pannan vid uppvaknandet som hjälp för att 

komma ihåg drömmar, placeras på pannan för att främja en djupare meditation då 

man ligger på magen. Används även till att rena vatten; placera vattenglaset på 

plattan i 3-5 minuter. Buren i fickan eller handväskan hjälper den till att minska 

stress och trötthet i vardagslivet.  

    Plattorna har använts av många människor sedan 1971 och de fungerar 

fortfarande lika effektivt. När aluminiumatomens struktur väl ändrats, förblir den i 

det tillståndet, troligtvis för alltid. Plattorna är helt enkelt gjorda för att vibrera med 

universums livskraft – det Nikola Tesla kallade ”fri energi”. 

Växter och plantor kan må bättre om du lägger en platta under dem och/eller 

vattnar dem med vatten som under natten fått stå på en purpurplatta. 

Kristaller/stenar kan renas och få energi av purpurplattan. 

De små runda purpurmedaljongerna och änglarna har samma egenskaper som de 

större plattorna, men är inte så starka. Därför kan du bära dessa på dig varje dag om 

det behövs. Medaljongerna kan även bäras av djur, t. ex. hund och katt.  
  

Rena smycken m.m.: 
    Det är mycket bra att använda plattan till att lägga saker man vill rena och 

balansera bort negativa energier från t. ex. smycken, halsband, örhängen, glasögon, 

klockor, stenar, kristaller, pendlar, pekare… etc. Dessa drar till sig negativa 

energier varje dag. Lägg dem på plattan varje kväll så är de rena på morgonen.  

Läs mer på: http://purpurplatta.adante.se  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jordstrålningscentrum anordnar 

FÖREDRAG och KURSER med många olika ämnen inom hela det alternativa 

området. En del finns inspelade till försäljning.  FÖRSÄLJNING av BIOS- och 

PLUS-MINUS-produkter för balansering av mobiler, el, vatten, jordstrålning.  

Hemsida: www.jordstralningscentrum.se.    
Läs om produkter på www.adante.se, http://purpurplatta.adante.se 

http://bios.adante.se och http://plusminus.adante.se.   

Beställ vårt gratis e-mail-nyhetsbrev med föredrag, kurser och mycket mer 

inom det alternativa området.                  

Mail: jc@vingar.se  Telefon: 08-510 110 25   
                                                                                          ©  JORDSTRÅLNINGSCENTRUM  2018-05 

ENERGI-, MIRAKEL- eller  

PURPUR-PLATTAN 
Känd bl a från bestsellern 

"Linda Goodmans Livsguide - Nya tidens tecken" 

där du kan läsa 9 sidor om purpurplattan.  

I boken berättar Linda om flera spännande användningsområden, 

bl. a. om hur plattan används: 
 

• lindrar värk  

- lägg plattan där det värker 

• sår läker snabbare  

- lägg plattan mot såret med t ex ett plåster emellan 

• maten håller sig längre och blir bättre att äta, vatten renas        

- de negativa vibrationerna reduceras 

• huvudvärk minskar eller försvinner ofta på några minuter  

• illamående försvinner   

- lägg plattan på 

solarplexus 

• gynnar din andliga 

utveckling  

- vid regelbunden 

användning 

• din energinivå ökar  

- vid regelbundet bärande 

av plattan kommer energinivån att höjas långsiktigt. Minskar 

stress och trötthet i vardagslivet. 

• Växter och djur mår bättre 
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Enligt uppfinnaren:  
 

• Miljoner purpurplattor har sålts över hela världen,  

i nästan alla länder. 

• Plattan innehåller ingen magnetism eller polaritet 

• Färgen spelar mindre roll,  

viktigast är resonansen från plattornas atomstruktur. 

• Energin runt olika plattor beror på mängden av massa. Runt den 

lilla rektangulära purpurplattan finns energin ca 23 cm bort. 

• En del har rapporterat övergående obehag när man börjat 

använda purpurplattan. Kan de orsaka någon skada?  

Nej, purpurplattan kan inte orsaka skada på något levande. 

Obehaget som kanske 20 % kan känna i början beror på att 

kroppen börjar balansera bort obalanser. När de är borta känns 

det OK. Så börja med kanske 1 timmes användning per dag och 

öka sakta efter någon månad eller två. 
 

Linda Goodman rapporterar i sin bok 

"Linda Goodmans Livsguide - Nya tidens tecken":  

(Boken är slut från förlaget, sök på antikvariat) 

Plattans atomstruktur har ändrats så att den är i resonans med livskraftens 

högfrekventa vibration. Energifältet tränger igenom allt levande: växter, djur 

och människor och ökar livskraften hos dem som använder den.  

Den reducerar negativa vibrationer i mat, vatten och andra vätskor.  

(OBS! Sök alltid läkare för att undersöka dina större besvär) 

 

• Håll plattan mellan händerna eller över solarplexus för att slappna 

av vid psykiska påfrestningar, t. ex. tandläkarbesök och andra 

stressande situationer. 

• Hjälper mot smärta och vid läkning. Den nya tidsålderns medicin, 

som dock ej ska ersätta läkarbehandling vid allvarliga sjukdomar. 

Om man lägger plattan mot sår/brännskada med  

t ex plåster emellan kan läkningen ske snabbare.  

Smärta lindras oftast inom 10-20 minuter. Huvudvärk/migrän 

minskar ofta då plattan läggs mot det onda stället.  

Illamående minskar ofta om plattan läggs på solarplexus. 

• Mat blir bättre om man t. ex. låter matkassen stå på en  

(helst stor) platta i bilen på väg hem från affären,  

skyddar maten och rensar bort negativa energier från maten.  

(Se ”Beyond Ascension” av Joshua Stone – sidorna 120 – 121.) 

• Smak: T ex sur ananas som legat på plattan smakar mildare.  

Prova även på billigt vin och beskt öl (dyrt eller torrt vin,  

kan bli ”mjukt” och tappa sin speciella karaktär).  

• Vatten får mer energi och blir ”snällare” mot kroppen. 

• Fotohealing kan ske genom att placera ett vanligt foto på plattan. 

Den som är ”elak, envis, självisk, arg, okänslig, förolämpande”  

blir ofta mer ”ursäktande, glad, osjälvisk, känslig, trevlig”.  

Bör naturligtvis endast göras om man frågat personen om det är OK 

att göra. 

• En kvinna hade i månader haft svårt att röra på nacken.  

Hon blev snabbt bättre när hon lade en platta på nacken. 

• Trötta / tårade ögon med tillfälliga synnedsättningar:  

ligg och vila med en platta över ögonen. 

• Purpurplattan kan användas som en metod för att ställa in sig på en 

högre medvetandenivå - ditt Högre Jag. 

 

Purpurplattan finns i flera storlekar och utseenden: 
Ju större platta ju starkare effekt. 
 

Rund medaljong: (med hål för halsband, till människa  

eller djur): 40 mm (185:-), 25 mm (165:-) 

Fyrkantig:  minst 5,5x8,5 cm (285:-), liten 7x11 cm (345:-), 

stor 30x30 cm (895:-). 

Ängel: slut 

Armband:  Smalt (med mönster): 355:-.  

Katthalsband: 290:-. 
  

SE PÅ VÅR HEMSIDA FÖR MER INFO & FLER PRODUKTER: 

 http://purpurplatta.adante.se  
 

BESTÄLL: via e-post jc@adante.se eller ring 08-510 110 25  

http://purpurplatta.adante.se/
mailto:jc@adante.se

