
 

 

 

Veel gestelde vragen over de OHRB woningharmonisator. 

1. Waar komt de naam OHRB vandaan? 
OHRB wordt uitgesproken als ‘ORP’ en betekent Optimal Harmoniser for Restoring 

Balance. Het optimaal harmoniseren van de balans in de woning. 

 

2. Hoeveel OHRB’s heb ik nodig voor mijn woning? 

Bijna alle woningen in Nederland kunnen volstaan met 1 OHRB. We houden zelf een 

maximale vloeroppervlakte aan van 500m². In een enkel geval moeten er meer dan 1 

worden geplaatst. Dit komt voor bij woningen waar bijvoorbeeld binnen 100 meter een 

zendmast staat geplaatst, of zeer grote woningen of boerderijen. 

 

3. Kan ik de OHRB overal in de woning plaatsen? 

Ja en Nee.  De plaats in de woning maakt niet uit. De energie verspreidt zich via het 

elektriciteitsnet, dus de werking gaat altijd door de gehele woning. Echter er zijn wel een 

paar mitsen en maren. 

• Niet in een donkere ruimte, kristallen hebben licht nodig 

• Altijd in een geaard stopcontact, anders is de werking niet optimaal 

• Nooit in een vochtige ruimte of buiten 

• Niet naast een ‘stralend’ apparaat zoals een wifi router of een dect basisstation. 

Zorg ervoor dat er minimaal 1 muur tussen de router en de OHRB staat. 

 

4. Maakt het uit in welke groep ik de OHRB aansluit 

Nee dit maakt niet uit. Via de groepenkast (via de nul en de aarde) wordt er een 

verbinding gemaakt met de gehele elektrische installatie. Dus ook voor 3 fase installaties 

doet de OHRB prima zijn werk 

 

 

 

 



5. Is de OHRB geschikt voor alle type woningen? 

In een stenen/betonnen huis werkt de OHRB optimaal. De stenen nemen de resonanties 

van de kristallen over. Bij een houten huis of een aluminium caravan of camper zal de 

werking vele malen minder zijn. Hiervoor is nog geen goede oplossing. 

 

6. Als ik op vakantie ga, kan ik de OHRB dan meenemen? 
Dit raden wij niet aan. Wanneer je de OHRB uit het stopcontact haalt, zal de energie 

langzaam weer verstoord raken. Zodra je terug bent van vakantie en de OHRB wordt weer 

ingeplugd zal het weer een paar dagen duren voordat de energie weer op het oude pijl is. 

Er is een groep mensen die met name last heeft van de verandering van de energie.  

 

 

7. Werkt de OHRB ook voor mijn tuin of dakterras? 

Niet optimaal. De OHRB verspreidt zijn energie via het elektriciteitsnet en brengt de 

muren in een bepaalde resonantie. Buiten zijn er geen muren. Bij een omsloten dakterras 

zal er wel een zekere mate van ontstoring zijn. De schuur of de garage zullen wel weer 

mee ontstoord worden indien zij van steen of beton zijn. 

 

8. Kunnen de buren er iets van merken? 

Uit metingen blijkt dat de energie in de naastgelegen woningen iets harmonieuzer wordt, 

maar dat is meestal niet meer dan 10 tot 15% 

 

9. Ik heb gewoon nog ontvangst met mijn mobile telefoon nadat ik de OHRB heb 

ingeplugd: 

De OHRB haalt de straling niet weg, maar harmoniseert het signaal. Je kan dus gewoon je 

draadloze apparatuur blijven gebruiken. 

 

10. Hoe weet ik nou of de OHRB het wel of niet doet? 

Er zit geen controlelampje op de OHRB zodat je kan zien of hij aan staat of niet. De 

OHRB kan niet uit staan. Er zit geen techniek in de OHRB die stuk kan gaan. Dus op het 

moment dat er spanning op het stopcontact staat doet de OHRB het ook. 

 

11. Hoe weet ik of de OHRB wat voor mij doet. 

Er is een groep artsen en therapeuten die bij de patiënten kan meten of er een 

geopathische belasting aanwezig is in het lichaam. Wanneer de OHRB op de juiste manier 

wordt ingezet zal de arts of therapeut na verloop van tijd geen belasting meer kunnen 

meten op het lichaam. Is dit wel het geval, dan is er vaak iets anders aan de hand. 

(bijvoorbeeld een wifi router of een dect basisstation in de buurt van de slaapplek 

aanwezig, of de OHRB op een donkere plek of in een niet geaarde wandcontactdoos) 

 

12. Kan er in huis gemeten worden of de OHRB werkt? 

Een ter zake kundige woonbioloog die met de lecherantenne kan meten kan meten of de 

OHRB werkt. Er bestaat helaas nog geen technische meetapparatuur die kan aantonen of 

de OHRB is ingeplugd of niet. 

 

13. Wat kan ik verwachten als ik de OHRB inplug? 

De ervaringen van de gebruikers zijn zo divers, dat we dat niet precies aan kunnen geven. 



• Het meest gehoorde is dat men beter gaat slapen en uitgerusten wakker wordt. 

• Ook wordt er vaak meer rust in huis ervaren 

• Veel gehoord is ‘het is lichter in huis geworden’ 

• De ervaringen zijn in het begin ook wel een negatief, men kan in het begin onrust 

ervaren. Dit gaat meestal vrij snel weer over 

• Voor alle ervaringen verwijzen we naar deze link. 

 

14. Ik heb de OHRB laten vallen en nu is er een stukje van de buitenkant beschadigd, 

kan dit kwaad? 
Nee. Dit maakt voor de werking niet uit. Zolang de buitenkant niet gebroken is, zal de 

OHRB zijn functionaliteit behouden. 

 

15. Kunnen we wel gebruik maken van onze wifi? 
In alle gevallen is het het beste om alle draadloze apparatuur uit te zetten. Echter in onze 

huidige moderne tijd is dit vaak niet mogelijk. Zorg er in ieder geval dat alle draadloze 

apparatuur zo veel mogelijk uit staat; in ieder geval tijdens de nacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 


