Belgen slikken dagelijks 735.000
slaappillen
Door: René Smeyers - Domisan
BRUSSEL - Vorig jaar werden in België 270 miljoen slaap- en kalmeermiddelen
verkocht. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische geneesmiddelenindustrie, in Gazet
van Antwerpen en Het Belang van Limburg.
Volgens Pharma.be werden tussen december 2007 en november 2008 in ons land 270
miljoen dosissen slaap- en kalmeermiddel genomen, ofwel 735.000 per dag. Dat
betekent dat 7 procent van de Belgen slaapmedicatie gebruikt. Deze hoge aantallen
maken van ons land samen met Frankrijk en Italië de koploper in Europa.
Federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) gaf aan 'bijzonder
ongerust te zijn over dit hoge verbruik'. Zij heeft twee professoren de opdracht
gegeven om te onderzoeken waarom de Belgen zulke pillenslikkers zijn.
GEEF BURNOUT OF DEPRESSIE GEEN KANS want slecht of onvoldoende
slapen kan grote gevolgen hebben om goed te kunnen functioneren in ons drukke en
stressvolle leven!
Wetenschappelijke onderzoeken hebben de nachtelijke stijging van Mélatonine
(hormoon verbonden aan de immuniteit) in het daglicht gesteld, een biologisch proces
dat van levensbelang is voor de mens, een proces dat sterk teruggebracht wordt door
het effect van electrosmog.
Daling van de Mélatoninespiegels bij de mens kunnen belangrijke humeurvariaties tot
gevolg hebben, depressies, slaapstoornissen, vermoeidheid, een wankele immuniteit,
een verstoring van de inwendige klierafscheiding, verstoring van het herstel
mechanisme, een verhoging van de kans op kanker, enz.
HAD U OOIT KUNNEN VERMOEDEN DAT SLAAPPROBLEMEN KUNNEN
ONTSTAAN DOOR SLECHTE INVLOEDEN VAN UW WONING?
De invloed van de omgeving in het algemeen en van de woning in het bijzonder kan
bijzonder POSITIEF maar ook NEFAST zijn voor uw GEZONDHEID!
Geobiologie onderzoekt nu precies het effect van de biosfeer op de levende
organismen en legt het verband tussen geologie, chemie, fysica en biologie.
Onze geobioloog spoort dus wateraders, aardstralen, technische straling, elektrische
en magnetische velden, elektrosmog, straling van Dect, Wifi, Gsm, UMTS in en rond
de woning op.
Ooit al gemerkt dat uw huisdier bij voorkeur dezelfde plekjes opzoekt.
De kans is meer dan groot dat het op- of afladende punten zijn, onschadelijk voor
dieren maar gevaarlijk voor de mens. Ingrijpen is hier dus geboden.
Wij sporen ook dubbele zones op, die tot hevige pijnen kunnen leiden en neutraliseren
deze.
Planten zijn heel gevoelig voor stralingen of storingen en worden verzwakt: als u op
onze website www.domisan.be klikt en dan doorklikt op foto’s, dan ziet u hier
sprekende voorbeelden van.
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Wij geven ook een garantie: na de ontstoring wordt een buisje met vloeistof
achtergelaten. Deze vloeistof heeft als het ware een geheugen en neemt bij
blootstelling de energie van de omgeving op. Na 1 maand wordt dit door Domisan
onderzocht. Indien blijkt dat er nog storingen gemeten worden, dan komen wij gratis
terug. Wij kijken en meten ter plaatse en werken eventueel bij.
In de twee boeken “Een boodschap van hoop” en “Dokter met Lecherantenne” van
Dr. Nestor Driscart (arts & wetenschapper) staat de firma Domisan met resultaten in
vermeld.
Naast de meer ‘klassieke’ hulpmiddelen tegen nefaste stralingen, kunnen wij ook
Dect en Wifi straling afschermen met de Dect Protect Box zodat U zich thuis en op
het werk kan beschermen tegen deze stralingen.
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden; kijk dus even de filmpjes van afscherming en
installatie en de mogelijke klachten van dect straling op onze website
www.domisan.be .
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