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DE REVITA
De REVITA is gebaseerd op het origineel principe van G Lakhovsky.    

De REVITA is echter een uitgebreidere versie doordat het naast elektrisch veld ook magnetisch veld kan opwekken 

met een breed spectrum aan frequenties. Cellen, weefsels en organen worden onder invloed van deze velden 

geharmoniseerd en geactiveerd in hun juiste werking. Hierdoor verdwijnen onbalans, blokkades, interne ‘ruzies’ en 

wordt de onderlinge samenwerking in het lichaam hersteld waardoor allerlei aandoeningen, kwalen en ziekten op-

lossen. de REVITA werkt als een  ‘vredestichter’ en lost interne ‘ruzies en oorlogen’ op en herstelt de samenwerking 

in het lichaam. 

De REVITA is een experimenteel apparaat waarvan de resultaten een verder uitgebreid onderzoek naar de moge-

lijkheden beslist rechtvaardigen.  

1. Toepassingen:

De helende invloed van de REVITA is breed omdat hij holistisch werkzaam is; het harmoniseerproces vindt namelijk 

in alle delen van het lichaam gelijktijdig plaats. Omdat de REVITA zeer breed werkend is treedt er bij nagenoeg elke 

soort aandoening verlichting of herstelgenezing op. 

Multi-Wave-Oscillators worden in een aantal landen gebruikt door therapeuten en particulieren. Zij zijn  succesvol 

ingezet bij:  

Reuma, artritis, ontstekingen, hoofdpijn/, migraine, hartstoornissen, chronische vermoeidheid, menstruatieklachten 

en praktisch alle andere aandoeningen. 

Bij Electro_stress - aandoeningen zoals: RSI, pijn in nek, schouders, (onder)rug, , lumbago, muisarm, tennisarm, z.g. 

beknelde zenuwen en peesontstekingen, hernia-achtige aandoeningen, enz. 

Van MWO’s wordt in veel verslagen verteld dat zij nuttig zijn bij de behandeling van kanker en tumoren. Resultaten 

tot nu toe met de REVITA laten zien dat vooral het magnetische veld van de REVITA  mogelijk zeer effectief is/kan zijn 

bij het behandelen van kanker en tumoren. Verder onderzoek zal echter moeten aantonen welke kankersoorten te 

behandelen zijn en tot in welke mate.



Pure 
energy    
at work

Betsy Vanbrabant   Dirk De Meulenaere

Weg naar Zutendaal 117   +32 498 57.20.41  revita.dirk@telenet.be
3630 Opgrimbie  www.pureenergyatwork.be

PURE ENERGY AT WORK bv

2. Enkele achtergronden van de REVITA:

De REVITA is een experimenteel apparaat dat is gebaseerd op de  

Multi-Wave-Oscillator waarvan het oorspronkelijke ontwerp naar alle waarschijnlijkheid van Nikola Tesla afkomstig is. 

George Lakhovsky heeft hierop voortgeborduurd en heeft veel proeven gedaan op planten, dieren en mensen met 

verbluffende resultaten. Hij zet in zijn boek The Secret of Live, Electricity,  

Radiation and your Body (ISBN 0-939482-08-8) uiteen dat cellen van levende organismen zich als kleine radiozen-

ders en ontvangers gedragen. Wanneer cellen worden doorstraalt met een juist gepolariseerd elektromagnetisch 

veld met een breed spectrum aan frequenties dan zal iedere cel zijn eigen frequentie  

‘oppakken’ en energie uit dat veld opnemen. Dit heeft een stimulerende en harmoniserende werking op de cellen en 

daarmee op de weefsels en het orgaan dat daaruit is opgebouwd. Opmerkelijk is dat er alleen een harmoniserende 

(genezende) reactie plaatsvindt bij delen van het organisme waar iets fout zit. Is een deel op een bepaald moment 

geharmoniseerd of gewoon gezond dan reageert het niet (meer) op de velden.  

3. De REVITA is een sterk verbeterde Multi-Wave-Oscillator:

Ontwikkeling en onderzoek zijn sinds de eerste experimentele versies van Lakhovsky doorgegaan. De REVITA 

onderscheidt zich inmiddels van deze experimentele exemplaren doordat deze is uitgerust met een extra ener-

gieversterker waardoor veel grotere veldsterkten en inwerking mogelijk zijn/is geworden. Het huidige model is zeer 

krachtig en effectief, compact en handzaam. Bovendien is de REVITA voorzien van de beste componenten die de 

hedendaagse techniek ter beschikking stelt. 

Een uniek onderscheid met hedendaagse MWO’s is dat de REVITA naast een elektrische veld ook een magnetisch 

veld opwekken kan. Behandelingen zijn nu mogelijk met: 

1. elektrisch veld ( Antenne )

2. magnetisch veld ( Pulsor & Mat )

3. combinatie van elektrisch + magnetisch veld

4. Het harmoniseerprincipe:

Wanneer alle batterijtjes in een scheerapparaat tegen elkaar in zijn geplaatst zal het apparaat niet werken ook al zijn 

alle batterijtjes ‘vol’. De werking van een apparaat is optimaal als alle interne energiebronnetjes 
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gelijk zijn gericht (gelijke polarisatie) en de werking wordt slechter naarmate er meer energiebronnetjes verkeerd om 

zijn gepolariseerd. Harmonie geeft bundeling van energie, verstoring van de harmonie 

(wanorde) doet energie teniet. 

4.1  In ons lichaam: 

Ons lichaam bestaat uit een aantal organen die opgebouwd uit weefsels. De weefsels zijn weer opgebouwd uit 

cellen. Wanneer alle cellen met elkaar meewerken doordat ze in de juiste ‘volgorde’ zijn gerangschikt’ 

(juist gepolariseerd) dan vindt er bundeling plaats van energie en zal het orgaan als totaal goed en krachtig func-

tioneren. Zijn er cellen die ‘verkeerdom’ liggen  dan werken deze de ‘goed-liggende’ cellen tegen en het orgaan zal 

minder energie hebben en minder goed functioneren. Wanneer het aantal cellen dat ‘verkeerdom ‘ ligt’ zeer groot is 

dan hebben we te maken met een grote mate van wanorde en zal het orgaan zeer zwak werken en mogelijk zelfs 

verkeerd werken.  

5. Wat doet de REVITA:

De REVITA zendt een elektrisch en/of magnetisch veld uit dat alle cellen van de organen doorstraalt. Via het principe 

van resonantie verkrijgen cellen energie uit het multi-spectrale veld waardoor deze beter gaan functioneren. Ook be-

vordert de REVITA de onderlinge celcommunicatie en daarmee de samenwerking in het lichaam. De REVITA is daar-

om een apparaat waarmee verstoringen in de juiste werking van cellen, weefsels en organen goed kunnen worden 

gecorrigeerd Het energiepatroon van de REVITA is akoestisch vergelijkbaar met het aanslaan van een klankschaal. 

5.1 Breedwerkend: 

In tegenstelling met een aantal andere therapieën, zoals magneetveldtherapie, is de werking van de REVITA niet 

selectief maar juist breed. Het is daarom niet nodig tabellen met specifieke frequenties en specifieke golfpatronen 

te hebben die bij bepaalde aandoeningen horen. In het brede frequentiespectrum van de Revita zijn voldoende 

werkzame frequenties aanwezig. 

5.2 Holistisch: 

Doordat voor elk orgaan, weefsel en cel wel een helende frequentie beschikbaar is, wordt tijdens een behandeling 

het lichaam in zijn geheel naar een meer geordend niveau getrokken. Dit is een voordeel boven andere therapieën 

waarbij de helende frequenties ná elkaar worden aangeboden. 
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Behandelingen met de  REVITA kunnen daarom kort van duur zijn.  Bovendien voorkomt het gelijktijdig optrekken 

van alle organen dat een orgaan weer terugvalt doordat het de steun van omliggende nog-niet-geharmoniseerde 

organen mist. 

Als een bedrijf niet meer goed functioneert dat kan de baas tegen elk personeelslid afzonderlijk een motiverend 

praatje houden. Deze ‘behandeling’ neemt dan veel tijd in beslag. Hij kan ook alle personeelsleden bij elkaar roepen 

en de motiverende toespraak in een keer afsteken. Alle personeelsleden worden dan gelijktijdig gemotiveerd en 

kunnen elkaar daarna blijven motiveren. 

5.3  Zelfdiagnosticerend: 

Een  ander voordeel van de REVITA is ook dat deze zelf ‘onderzoekt’ waar ergens in het lichaam iets niet in orde is. 

Op die plekken vindt dan een harmoniserende/genezende/helende actie plaats. Plekken die in orde zijn reageren 

niet. Het is dus niet perse nodig om van te voren een diagnose te stellen van de aandoeningen en dan de  

behandeling daarop af te stemmen. Diagnosticeren met behulp van bijvoorbeeld elektro-acupunctuur, Vega, 

iriscopie of en via allerlei reguliere onderzoeken zijn  dus niet absoluut noodzakelijk. Dit bespaart veel tijd en veel 

geld omdat onderzoeken niet bepaald goedkoop zijn. Om het verloop van het herstelproces te kunnen volgen kan 

regelmatig onderzoek echter nuttig zijn. 

5.4  Leven-stimulerend en niet dodend: 

Aangezien de REVITA alleen maar ‘leven’ stimuleert en in geen enkel op- zicht ‘dodend’ werkt, is het niet mogelijk 

virussen, bacteriën en andere parasieten in het lichaam met de REVITA te elimineren. Bij griep 

(virusinfectie) zal de REVITA geen ‘dodend’ effect hebben op het virus. Wel wordt het afweersysteem door de Revita 

gestimuleerd om de aanwezige parasieten met vernieuwde energie te lijf gaan. Het afweersysteem stimuleren  

waardoor het lichaam het probleem zelf oplost is overigens de beste methode. In het geval dat het afweersysteem 

danig verzwakt is en maar weinig meer presteert kunnen meerdere sessies helpen om de immuniteit op te schroeven.  

6. Genezen contra symptoomonderdrukking:

Het is goed om te realiseren dat de REVITA geen symptomen onderdrukt maar juist het lichaam stimuleert om de 

aandoening aan te pakken. Bij symptoomonderdrukking zoals bij het gebruik van pijnstillers, worden de klachten 

onderdrukt en kan iemand het idee krijgen dat hij van zijn kwaal af is.  
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Deze is echter niet behandeld en dus ook niet verdwenen; hij is uitsluitend onder de ‘oppervlakte’ gedrukt en blijft 

(latent) aanwezig om op een later tijdstip weer de kop op te steken. Dit is de snelle manier van ‘genezen’ die echter 

geen genezing is. 

Bij een genezingsproces wordt de aandoening niet onderdrukt maar juist naar boven gehaald waardoor deze in 

eerste instantie lijkt te verergeren. Maar net als bij een ’grote schoonmaak’ worden  eerst allerlei dingen, alles  

overhoop gehaald en pas daarna wordt alles op z’n juiste plaats gezet en geordend. Het is als met een legpuzzel 

die verkeerd in elkaar is gelegd. Deze moet eerst uit elkaar worden gehaald en pas daarna kunnen de stukjes op de 

juiste plek worden gelegd. Maar bij het uit elkaar halen van de puzzel kunt u echter u stellig het idee krijgen dat het de 

verkeerde kant op gaat! De werking van de REVITA lijkt in dit opzicht op de werking van een (juist gekozen)  

homeopathisch middel waarbij de aandoening ook eerst lijkt te kan verergeren. 

6.1  Lichaam geneest: 

Strikt genomen geneest de REVITA niet, net zomin als de arts of een  bepaald medicijn dat doet. Alleen het lichaam 

kan zichzelf genezen. De arts, een medicijn of apparaat (en dus ook de REVITA) zijn echter uitwendige stimuli om het 

lichaam tot genezen aan te zetten. Dat betekent wel dat het zelf-geneessysteem van het lichaam over voldoende 

gezonde bouwstoffen,  vitaminen, mineralen e.d. moet beschikken. 

Is dat niet het geval (en dat is nagenoeg bij iedereen het geval) dan kan de REVITA zijn werk niet optimaal verrichten. 

 

7. Elektrosmog/Elektrostress:

De REVITA zendt harmoniserende velden uit waardoor wanorde verdwijnt en de oorspronkelijke orde wordt hersteld. 

Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Wanneer velden verkeerd gepolariseerd zijn zoals die van de netspanning 

in ons huis en de elektromagnetische straling van zenders, dan zal de overgedragen energie van die velden de  

werking van de gezonde cellen tegenwerken en ordeverstorend werken.   

Dit uit zich in een ontregelend proces dat bekend is komen te staan als elektrostress. Na verloop van tijd kan dit 

uitmonden in chronische en (zolang de elektrosmog blijft bestaan) zeer hardnekkige aandoeningen. Talloze  

aandoeningen worden veroorzaakt door elektrosmog terwijl we daar geen weet van hebben omdat het zich 

allemaal onzichtbaar voltrekt. Aandoeningen die hun oorzaak vinden bij elektrosmog kunnen goed met de REVITA 

worden behandeld. Bij een eerste behandeling kunnen de resultaten al goed merkbaar zijn. Verstoringen en  

blokkades worden opgeheven, hetgeen zich uit in een ontspannen en verlicht gevoel.  
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Vanzelfsprekend is het belangrijk daarna ook iets te doen aan de elektrosmog in uw leefomgeving. Wanneer we 

namelijk weer in dezelfde omgeving terugkeren, waarin we de elektrostress en de aandoening hebben opgebouwd, 

zullen de klachten na van verloop van tijd weer terugkomen. 

8. Reacties bij de REVITA:

Iemand die perfect gezond is zal geen reacties merken van de REVITA. De REVITA reageert namelijk alleen op plekken 

in het lichaam waar iets fout zit. Naarmate er meer aandoeningen zijn zal er op meer plekken een reactie worden  

opgeroepen. Behandelingen dienen daarom gedoseerd te worden gegeven, aangepast aan wat u aan  

reacties op dat moment kunt verdragen. Bij veelvuldige aandoeningen en te forse behandelingen kunnen de  

reacties zo hevig en veelvuldig zijn dat u zich, meestal enige tijd na de behandeling, behoorlijk beroerd kan gaan voelen. 

Sterke reacties kunnen op zichzelf geen kwaad, alles komt uiteindelijk opzijn pootjes terecht, maar het is toch beter 

en vooral minder onplezierig om uw lichaam de tijd en de gelegenheid te geven zich aan te passen aan de reacties 

en de tijd te geven deze te verwerken.   

Wanneer een deel geharmoniseerd is zal het niet meer reageren op de REVITA. 

9. Geen schadelijke bijwerkingen:

Het is Opmerkelijk dat de inwerking van de Revita stopt;dat er alleen als iets geharmoniseerd is en er geen  

over-werkingen plaatsvinden en dus ook geen destructieve bijwerkingen. Dit is mogelijk: reactie komt bij een plek 

in het lichaam waar iets niet in orde is. Is die geharmoniseerd dan houdt de inwerking van de Revita op. Iemand die 

perfect gezond is ondervindt dan ook geen enkele reactie van de REVITA.  

Er vinden dus geen over-werkingen plaats of destructieve bijwerkingen. Dit zou te verklaren zijn doordat de REVITA 

mogelijk ook scalargolven uitzendt.  

Scalargolven ontstaan bij zeer snelle energieveranderingen van een elektrische of magnetische veld. Aangezien de REVI-

TA zeer sterke kortstondige pulsen produceert is het aannemelijk dat de Revita ook een hoeveelheid scalar opwekt.  

Van tachyonen is bekend dat deze een vorm van ‘intelligentie’ hebben en ‘beoordelen’ wat nodig is en een daarop 

afgestemde actie ondernemen. Is alles gecorrigeerd dan stopt de actie. Waarschijnlijk zijn/is tachyonen energie en 

scalar zeer verwant aan elkaar.  
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Mogelijk is de energievorm vergelijkbaar met ‘licht’. ‘’Licht’’ gedraagt zich enerzijds als deeltjes (fotonen) en anderzijds 

als straling. Zo zouden bij scalar/tachyonen de deeltjes overeen kunnen komen met tachyonen en de straling met 

scalargolven. 

Ook het in de appendix vermelde onderzoek naar Yin/Yang polariteit laat zien dat de corrigerende invloed stopt 

nadat de juiste balans is bereikt. 

10. Uitbreiding met magnetisch veld:

De eerste proeven met magnetisch veld zijn gedaan op een hond met een snelgroeiende tumor op de huid.  

De tumor moest die volgens de dierenarts beslist binnen een week moest worden weggesneden vanwege het 

kwaadaardige karakter.  

Reeds een dag na de eerste behandeling met magnetisch veld begon de tumor zichtbaar aan de rand in te drogen. 

Na 9-10 dagen was de plek al aanzienlijk geslonken en was de huidstructuur voor een groot gedeelte al weer terug-

gekomen inclusief enkele nieuw gevormde haren. Daarna is de behandeling gestopt omdat de hond weer naar het 

buitenland moest. Na 12 dagen ontvingen we een foto waaruit bleek dat de tumor geheel verdwenen was en de plek 

aan het dichtgroeien was met fijne hondenharen. Het genezingsproces was dus doorgegaan ook nadat de behan-

deling was gestopt.  

11. Enkele onderzoeken:

Inmiddels zijn er 3 onderzoeken gedaan met heldervoelende therapeuten en via kinesiologie die de volgende  

resultaten opleverden: 

11.1  Elektrisch veld: 

Bij het behandelen met elektrisch veld kwam het beeld naar voren dat er in het lichaam zoiets gebeurt als bij het 

opschudden van een dekbed. Een energetisering waardoor de cellen sneller vibreren. Mensen behandelen met 

elektrische veld was vaak niet nodig en kan leiden tot onrust. Maar het is onmogelijk om van te voren te zeggen wie 

daar wel en wie daar geen baat bij heeft. Echt kwaad kan het echter niet.  

De werking van het elektrische veld zou overeenstemmen met de verklaring van Lakovsky, waarbij cellen energie 

trekken uit het aangeboden ‘multi-spectrale’ elektrische veld. Uit de praktijk is gebleken dat het elektrische veld wel 

degelijk ontspannend kan werken maar inderdaad ook onrust kan vergroten. Onze ervaring is ook dat dit niet van 

tevoren te zeggen is. Gevoeligheid, constitutie en de soort aandoening van de patiënt zullen wel een rol meespelen. 
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11.2  Magnetische veld: 

Het magnetisch veld werd beschreven als “integrerend, de samenwerking bevorderend, rustgevend, aardend en 

celcommunicatie bevorderend. Onze ervaringen en ook van therapeuten en particulieren die met het magnetische 

veld werken zijn zeer gunstig en veelbelovend. We vernemen sinds de uitbreiding van de Revita met magnetisch 

veld dat er nog maar weinig wordt gewerkt met uitsluitend elektrische veld. De voorkeur gaat sterk uit naar  

behandelingen met alleen magnetisch veld of gecombineerd veld. 

Bij het behandelen van kanker is duidelijk naar voren gekomen dat deze aandoening voornamelijk met het  

magnetische veld moet worden behandeld. Dit zou ondersteund worden door de visie van Dr. K.E. Maclean die van 

mening is dat ‘Kanker kan niet kan bestaan in een sterk magnetisch veld.’  

We hopen deze onderzoeken nog verder te kunnen voortzetten en uit te breiden zodat er ook inzicht mag komen 

wat de werking is bij gecombineerd elektrisch + magnetisch veld.  

12. Wat de REVITA niet kan:

De Revita kan uw lichaam harmoniseren, blokkades opheffen/weghalen, elektrostress neutraliseren, ontstekingen 

genezen en de kans op genezing bij kanker en tumoren sterk vergroten en nog veel meer. 

Wat de REVITA echter niet kan is datgene wat in uw lichaam ontbreekt aanvullen.  

Het is een feit dat praktisch iedereen in onze maatschappij een chronisch tekort heeft aan vitaminen en mineralen 

(Ook degene die denkt wel over voldoende vitaminen en mineralen te beschikken). 

Als u een chronische aandoening heeft dan speelt een chronisch tekort aan vitaminen en mineralen altijd een rol 

omdat jarenlange uitholling altijd ten grondslag ligt aan een chronische aandoening. Behandelingen met de REVITA 

moeten daarom beslist worden aangevuld met het innemen van extra vitaminen, mineralen en op de aandoening 

gerichte (orthomoleculaire) voedingssupplementen. Het herstelproces zal hierdoor zeker worden versneld omdat 

de supplementen onder de harmoniserende inwerking van de REVITA goed zullen worden aangewend. Bovendien 

wordt er een basis gelegd voor langduriger herstel van gezondheid en voorkomt het terugval.  

Behandelingen met de REVITA moeten daarom aangevuld worden met noodzakelijke voedingssupplementen. 

Laat u dit na dan zult u merken dat u in eerste instantie wel baat heeft bij de REVITA maar dat op den duur het effect 

minder wordt en de aandoening niet blijvend verdwijnt. omdat de grond van de aandoening nog steeds aanwezig is.
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De REVITA wendt namelijk de nog aanwezige bouwstoffen aan om de aandoening te genezen. Zijn de daarvoor 

noodzakelijke stoffen echter verbruikt en intussen niet aangevuld dan zal de aandoening weer (deels) de kop op 

steken. Langdurig herstel verlangt een goede basis. Niemand kan goed en blijvend presteren bij chronische  

ondervoeding, ook uw organen niet. 

Het genezingsproces zal beslist worden versneld omdat de ingenomen supplementen goed en versneld hun werk 

gaan doen onder invloed van de harmoniserende werking van de REVITA. Homeopathische middelen en kruiden 

zullen eveneens onder de harmoniserende kracht in uw lichaam goed tot hun recht komen. 

Chemische medicijnen kunnen daarentegen het genezingsproces vertragen doordat er chemisch gif in het  

lichaam komt dat ontregelend werkt (lees de bijsluiters!) en energie aan het lichaam ontrekken doordat deze  

lichaamsvreemde stoffen weer moeten worden verwijderd. In bepaalde stadia van een ziekteproces kunnen ze 

echter noodzakelijk zijn. 

13. De behandeling verder ondersteunen:

Vanzelfsprekend is het juist om zoveel mogelijk met REVITA behandelingen mee te werken. Het kan betekenen dat 

we veranderingen moeten aanbrengen in onze ongezonde manier van leven, zoals roken, veel alcoholische dranken 

drinken of lange tijd verblijven in een elektrosmog-omgeving. 

Een ziekte of kwaal kunnen we zien als een signaal van ons lichaam (en geest) dat we wellicht onze levenswijze en 

omgeving dienen te veranderen. Natuurlijk kunt u zich van bepaalde invloeden niet bewust zijn, zoals de schadelijke 

invloed van elektrosmog. Uw lichaam reageert er echter wel op ongeacht of uw het nu beseft of niet. Vroeg of laat 

kan dat uitlopen op een chronische aandoening of hardnekkige ziekte. Tijd om de juiste aandacht aan uw lichaam en 

omgeving te besteden. 

14. Korte samenvatting:

1. De REVITA zet het lichaam aan tot herstelgenezing door  cellen, weefsels en organen weer met elkaar mee te 

laten werken.

2. Eenvoudig in gebruik: geen kennis van frequenties en golfvormen vereist; geen tabellen nodig, geen gespeciali-

seerde opleiding vereist.

3. Holistische werking: helende werking vindt op alle niveaus gelijktijdig plaats.

4. Snel resultaat door holistische aanpak.

5. Geen schadelijke (bij)werkingen, wel reacties
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Polariteitonderzoek: 

Hieronder treft u een verkort verslag aan van een onderzoek dat in België is gedaan in verband met de Yin/Yang 

polariteit bij mens en dier (Het uitgebreide verslag kunt u aanvragen) 

Yin/Yang waarden:  

Yin staat voor vrouwelijke (energie) en Yang voor mannelijke (energie) Onbalans in de eigen Yin/Yang polariteit kan 

leiden tot ontregeling van lichaamsfuncties waardoor ernstige aandoeningen kunnen ontstaan.  

De juiste Yin-waarde ligt bij mannen op + 16; ook bij mannelijke 

(zoog)dieren 

De juiste Yang-waarde ligt bij vrouwen op  -16; ook bij vrouwelijke 

(zoog)dieren 

Testpersonen: t

Bij het onderzoek waren 3 mannen (osteopaat, dierenarts en projectleider), 1 vrouw en 2 paarden (merrie + hengst) 

betrokken. Voor de behandeling met de Revita werd de polariteit gemeten van de mensen en dieren. Daarna werd 

behandeld en na de behandeling werden opnieuw de waarden gemeten.  

Wat geconstateerd is: 

• Het elektrische veld is Yang en corrigeert een onbalans van Yin of Yang waarde naar boven toe tot de juiste 

waarde is bereikt.

• Het magnetisch veld is Yin en corrigeert een onbalans van hoge Yin of Yang waarde naar beneden tot de juiste 

waarde is bereikt.

• Een ‘verkeerd’ gekozen veld maakt de onbalans niet groter.

• Het corrigeren van Yin/Yang waarden werkt zowel bij mens als dier.

Opmerkelijk is dat als de juiste Yin of Yang waarde is bereikt het corrigeren stopt en er geen doorschieten is naar 

een te hoge of te lage waarde. Er is dus geen gevaar van te lang doorbehandelen omdat als de juiste balans is 

bereikt de  werking. van de REVITA stopt. Wat ook naar voren kwam is dat het niet mogelijk is om met uitsluitend één 

soort veld (elektrisch of magnetisch) alle afwijkingen te corrigeren. Zowel het elektrische als het magnetische veld 

zijn nodig om iedereen in zijn juiste balans te kunnen brengen. De gangbare MWO’s produceren alleen elektrisch 

veld en geen magnetisch veld.  
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Methode om de polariteit te corrigeren: 

Wanneer we niet over een Yin/Yang polariteit meetapparatuur beschikken en dus niet weten aan welke zijde de 

afwijking zit, kunnen we personen toch in balans brengen door de 2 velden na elkaar toe te passen. Het 

‘verkeerde’ veld zal de onbalans namelijk niet vergroten en het juiste veld zal de juiste balans herstellen. 


