
De ‘OHRB’-woning-harmonisator, staat voor ‘Optimal Harmoniser for Restoring 

Balance’, of in goed Nederlands het ‘optimaal herstellen van balans’. Het apparaat 

sluit je simpel aan, door..  deze stekker in het stopcontact te steken..! En.. meteen je 

hele huis in balans..! Na een lang proces van productontwikkeling, van testen en 

meten, was in 2017 dit nieuwe ontwerp ontstaan. Je ziet hem hieronder 

gefotografeerd. De harmoniser bestaat onder andere uit: 

• Een keramische behuizing van speciale porseleinklei, gefabriceerd in 

Groningen. 

• Een 24-karaats gouden symbool. Dit speciaal ontwikkelde, energetische 

symbool, zorgt voor een optimale verbinding tussen de kosmische- en Aardse 

energieën. 

• Een met de hand, empathisch samengesteld palet van zeer zuivere kristallen 

en edelstenen en zeer coherent helend water. 

Deze OHRB-harmonizer schittert door eenvoud en door het gebruik van organische 

materialen is er geen barrière tussen de primaire energieën en de woning waarmee 

de harmonizer verbinding maakt. Zo ziet de nieuwe harmonisator er niet alleen 

prachtig uit, maar zijn de bestaande en beproefde functionaliteiten behouden 

gebleven en op een breder en dieper niveau ingezet. 

De harmonisator schept een ruimte waarin de bewoners zelf optimaal tot rust kunnen 

komen. De harmonizer dus simpelweg in een geaarde wandcontactdoos steken en 

dan zijn er direct voelbare veranderingen door het huis waar te nemen. Veel mensen 

ervaren daarbij een gevoel van ruimte en licht. Afhankelijk van de mate van de 

verstoring, zal het een paar minuten tot een paar uur duren, voordat de hele woning 

volledig in balans is gekomen. Besef daarbij ook, dat er door huis veel apparaten 

staan aangesloten op dat net. Van je wasmachine tot je koffiezetapparaat en van je 

verwarmingsketel tot je computerfiguratie..! 

De harmonisor-stekker wordt geleverd in een mooi houten kistje (zie de foto), zodat 

je deze ook eenvoudig mee kunt nemen op reis, om dáár te gebruiken waar je 

verblijft 


