België bezaaid met GSM-masten !!
Door: René Smeyers - Domisan
België bezaaid met GSM-masten !! En toch aanvraag
voor plaatsing van 1.526 nieuwe
UMTS-Masten(UMTS : voor draadloos internet)
Zijn we echt bereid 10 jaar af te wachten en te blijven
gissen of gsm straling al dan niet schadelijk is, en
ondertussen onze gezondheid en die van onze kinderen
op het spel te zetten?
De catastrofale, dodelijke fout werd al gemaakt met
asbest.In vele gebouwen in de EU werden al ontmanteld
om alle asbest te verwijderen, maar ondertussen
overleden vele mensen aan de gevolgen ervan!

Dit opmerkelijk artikel konden we lezen op de voorpagina
van het Laatste Nieuws van donderdag 11 september 2008.
Daarin staat:
“Hopelijk moeten we over enkele jaren niet vaststellen dat al die antennes schadelijk zijn”.
Professor Jaak Janssens
De invloed van gsm-straling op de volksgezondheid is nog steeds onbekend.
Momenteel is er geen bewijs dat die straling schadelijk is zegt Jaak Janssens, voorzitter van
de Europese Kankerpreventie.Maar het duurt 10 tot 15 jaar voor zo’n kanker zich
ontwikkelt.Misschien ontdekken we pas over enkele jaren hoe schadelijk die antennes en gsmtoestellen wel zijn.
De gsm is eigenlijk nog maar tien jaar echt aanwezig in ons land.Het kan perfect dat we over
enkele jaren beseffen dat die antennes schadelijk zijn.
“Vergelijk met asbest.Ooit dacht men ook dat het geen probleem was dat te verwerken.
Nu weten we beter. Hopelijk herhaalt dat scenario zich niet.
(artikel uit Het Laatste Nieuws 11/08/08).

Wat kunnen we ondertussen zelf doen?
Om geen risico’s te nemen kunnen we anticiperen en ons ondertussen beschermen door onze
woning of onze werkomgeving te laten opmeten en saneren op elektrische, magnetische, H.Fstraling en UMTS-straling door de ervaren de geobioloog René Smeyers.
Domisan kan U oplossingen aanbieden voor het neutraliseren van stralingen en wij geven
bovendien ook een garantie: na ontstoring laten wij een testresorbater achter in de woning of
kantoor.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 waar nodig.
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René Smeyers staat vermeld in “Een boodschap van hoop” en “Dokter met de
Lecherantenne”, geschreven door dokter/wetenschapper Driscart.
Internationale reputatie: zes van de topschrijvers van “The Secret” hebben beroep gedaan op
Domisan voor het biologisch saneren van hun woningen gelegen in San Francisco, San
Rafaël,Sedona, en Santa Barbara.
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