Stichting tegen Kanker waarschuwt voor
gevaren van gsm!!
De Stichting tegen Kanker heeft verleden week op zijn
website een bericht geplaatst om de mensen te wijzen op het
gevaar van het gsm gebruik.
Het is de eerste keer dat de organisatie openlijk melding
maakt over de gevaren van het gebruik van de mobile
telefoon.
Deze waarschuwing van de Stichting tegen Kanker komt
enkele weken na een gelijksoortig bericht van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).
Deze organisatie laat momenteel een studie uitvoeren naar
de effecten van langdurig gsm gebruik. Hoewel de studie pas in februari 2009 afgerond zal
zijn, vond de WGO de tussentijdse resultaten alarmerend genoeg om nu reeds een
waarschuwing te geven. Uit de eerste resultaten van het onderzoek zou immers blijken dat er
een verband is tussen het ontstaan van agressieve hersentumoren en het intensief gebruik van
de gsm.

“Reden te meer om voorzorgsmaatregelen te nemen”, meent de Stichting.
Als we de lijn doortrekken, geldt deze raad ook voor de alomtegenwoordige straling van Dect
telefoons, WIFI (draadloos internet), router, hoogspanningsmasten, zendmasten,…
Zeker als we erdoor omgeven worden in onze eigen woning of werkplek waar we toch veel
tijd doorbrengen.
Blootstelling aan deze electromagnetische velden kan tot diverse gezondheidsklachten leiden
zoals slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, chronische
(spier)pijnen, zenuwachtigheid, depressie, somberheid, huidproblemen, oorsuizingen,
hypergevoeligheid voor electromagnetische straling,…

Wat kan je ertegen doen?
Domisan biedt de oplossing door het uitvoeren van een woningonderzoek, waarbij de
geobioloog René Smeyers alle belastende oorzaken gaat opmeten van elektrische en
magnetische velden – elektromagneetvelden – straling van draagbare binnenhuistelefoon +
WIFI (draadloos internet – router) - H.F. (gepulseerde straling van bv. Radar, gsm masten) –
aardstralen – wateraders – breuklijnen – op- en afladende zones (héél schadelijk en ongekend)
– resonanties - polariteit van de energie – kosmische straling (bv. Dubbele zones) –
technische stralingen – Hartmannet en Currynet.
Na de opmeting wordt de gepaste oplossing aangeboden zodat alle schadelijke invloeden
kunnen gesaneerd worden.
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