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Maar dit is al lang niet meer 
vanzelfsprekend. In Neder-
land alleen kunnen twee 

miljoen mensen niet meer functione-
ren zonder slaappillen. Veel mensen 
slapen daarnaast alleen nog licht, kort 
en met onderbroken nachtrust. Je mist 
dan de diepe slaap, en juist die diepe 
slaap is onmisbaar om je ’s morgens 
uitgerust en energiek te voelen. 
Er zijn veel oorzaken van slapeloos-
heid en slechte nachtrust. Stress, 
piekeren, problemen mee naar bed 
nemen en te laat achter de compu-
ter zitten zijn klassieke oorzaken, 
maar de laatste tien jaar nemen 

Diep slapen en 
uitgerust opstaan, 
dat wil iedereen!

de uitwerking bij hen dezelfde. Steeds 
verbeterde de nachtrust aanzienlijk. 
Het in slaap vallen ging sneller, de 
slaap was dieper en de stress nam af. Ik 
vroeg aanvankelijk iedereen de slaap-
bioniet een week te testen met een 
niet-goed-geld-terug-garantie. Nie-
mand wilde echter nog zonder. Inmid-
dels heb ik het biozendertje een sim-
pele merknaam gegeven: DOOOZz.

In deze brochure vindt u een hele 
lijst met reacties van DOOOZz-
gebruikers die me spontaan mailden. 
Veel mensen die goed sliepen met de 
DOOOZz Sleep Natural Bionite bleken 
ook behoefte aan bescherming tegen 
Wi-Fi smog overdag. Hieruit zijn 
nieuwe DOOOZz bionietvarianten 
ontstaan, die we allemaal een nummer 
hebben gegeven en deze vindt u in het 
productoverzicht op pagina 8 en 9.

– Benjamin Adamah
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vooral slaapproblemen door stra-
lingsvervuiling enorm toe. 
Toen dit probleem ook mijzelf en mijn 
partner trof heb ik van de nood een 
deugd gemaakt. Op basis van jaren-
lang testen met orgon, een energie die 
een buffereffect op Wi-Fi heeft, ont-
wikkelde ik een biologische orgonzen-
der (bioniet) en programmeerde deze 
met 100% natuurlijke componenten 
uit de kruidengeneeskunde en litho-
therapie. Het resultaat was geen won-
dermiddel want dat bestaat niet, maar 
zonder overdrijving is onze nachtrust 
wel geheel hersteld en onze fitheid 
overdag ook. En dat in hartje Amster-
dam waar we op piekuren in ons huis 
soms 61 Wi-Fi-velden tegelijk meten. 

We slapen bijna altijd weer de nor-
male 7 tot 8 uur. We slapen diep en 
als we er ’s nachts even uit moeten om 
te plassen, slapen we daarna meteen 
weer door. ’s Morgens worden we 
wakker uit een diepe slaap en kun-
nen de dag fit beginnen. Wij vinden 
dat erg belangrijk omdat leven voor 
ons geen geforceerd functioneren 
mag worden maar een doorlopende 
flow van levenslust moet blijven. 

De tweede stap was uiteraard kijken of 
mensen in mijn kennissenkring ook 
geholpen waren met de slaap-bioniet. 
Tot mijn vreugde en hun geluk bleek 



Kirlian-beeld DOOOZz orgon uitstoot. Polycontrast Interference Photography (PIP) 
toont energieveld 24-hours DOOOZz.
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De DOOOZz 1 (Sleep Natu-
ral Bionite) is gemaakt van 
alchemistisch gesorteerde 

metalen in combinatie met natuurlijke 
materialen, specifieke halfedelsteen-
combinaties en kruiden. 
DOOOZz werkt via een orgonveld. 
Orgon is pure levensenergie. De 
energie wordt in het Oosten Chi of Qi 
genoemd, in Duitsland Od en in Poly-
nesië Mana. De 20ste eeuwse weten-
schapper Dr. Wilhelm Reich ontdekte 
hoe je orgon kunt “vangen” en produ-
ceren. Hij verrichtte hier wonderen 
mee, zoals het vruchtbaar maken van 
onvruchtbare vrouwen, het verhelpen 
van libidostoornissen en het gene-
zen van kanker. De DOOOZz-serie 
combineert het beste van Reichiaanse 
kennis met natuurtherapie.  

Slaappillen werken verslavend, ze 
werken vaak maar vier uur, ze blijven 
lang in uw lichaam, ook overdag. 
Ze houden u duf of mat, tasten uw 
geheugen en alertheid aan en kosten 
u doorlopend een hoop geld. Slaap-
pillen maken daarbij dat de REM-
slaap waarin we dromen en ook de 
diepe slaap worden verkort. Hier-

De DOOOZz 1 werkt op  
vier manieren: 
1.  Het schadelijke Wi-Fi veld wordt 

gebufferd en uw lichaam en ener-
gieveld worden beschermd.

2.  De informatie via halfedelste-
nen en kruiden zorgt voor diepe 
ontspanning en ontstressing.

3.  De combinatie van punt 1 & 2 
zorgt voor diepe gezonde slaap.

4.  De zogeheten spin-verstoring, 
een toestand die door straling is 
veroorzaakt bij elektrohypersen-
sitieven (zie ook pagina 6) en veel 
mensen met klachten die niet op 
therapie reageren, kan binnen en-
kele weken worden teruggedraaid.

DOOOZz Sleep Natural Bionite 
versus slaappillen

door wordt u niet fris en fit wakker 
en herinnert u slecht uw dromen. 
De DOOOZz 1 gaat ernstige schade 
door Wi-Fi tegen en kan u weer diep 
laten slapen en dromen. Er worden 
geen schadelijke chemicaliën in uw 
lichaam gebracht met ernstige bij-
werkingen of indirecte bijwerkingen 
zoals een vergrote kans op verkeers-
ongelukken. Een bekend risico bij 
slaappillen. De DOOOZz 1 doet u 
eenvoudig in blik als u wakker bent, 
u gaat douchen, ontbijten en klaar is 
Kees. Geen rommel in uw lijf. Geen 
doorlopende dufheid overdag. 

Goed kunnen dromen blijkt zeer 
belangrijk voor onze gezondheid, 
net als voldoende diepe slaap. Slaap 
is het enige moment van het etmaal 
waarin we fysiek en energetisch 
recupereren zodat onze weerstand, 
energie en levenslust op peil blijft.

DOOOZz werkt via 
een orgonveld. Orgon is 

pure levensenergie.
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DOOOZz heeft naast de Sleep 
Natural Bionite ook produc-
ten ontwikkeld om overdag 

Wi-Fi te bufferen. Ik gebruik bewust 
de term bufferen omdat het een fabel 
is dat er middelen bestaan die ons in 
de overal verspreide Wi-Fi-oceaan 
100% kunnen beschermen. De eerste 

schade die straling aanricht is spin-
verstoring. Dat wil zeggen dat door 
elektromagnetische velden de elek-
tronen die rond de nucleus van een 
atoom draaien, in hun baan verstoort 
worden. Dr. Ulrich Warnke, Dr. And-
rew Goldsworthy en andere geleerden 
ontdekten dat hier op kwantenniveau 
stralingsschade elektrisch en niet 
door opwarming wordt veroorzaakt. 
Vervolgens leidt spin-verstoring tot 
mitochondriopathie, wat weer de oor-
zaak is van bijna 1001 klachten. Deze 
variëren van elektrohypersensitiviteit, 
slapeloosheid en hoofdpijn tot kanker, 
chronische stress, ontstekingen, uit-

putting en toenemende allergieën. 

Zelf heb ik van alles geprobeerd. Veel 
totaalpakketten voor huisontstoring 
kosten uiteindelijk duizenden euro’s 
en werken vaak niet goed. Tachy-
onen maken je op den duur steeds 
gevoeliger, verzwakken je energieveld 

DOOOZz producten en 
het terugdraaien van stralingsklachten

en helpen niets tegen Wi-Fi. Tal van 
andere methoden zijn peperduur, wer-
ken met elektrische contrafrequenties 
waarvan niemand weet wat de lange 
termijneffecten zijn en tot nu toe ben 
ik niets tegen gekomen dat echt hielp. 
Omdat ik behoefte had aan iets dat 
goed werkt tegen Wi-Fi, natuurlijk 

is, betaalbaar en begrijpelijk kwam ik 
drie jaar geleden uit op orgon. Veel 
orgoniet is echter gemaakt van giftige 
hars en heeft een verkeerde samenstel-
ling van stenen. 
Uiteindelijk werkte alleen mijn eigen 
fabricaat, waarvoor ik natuurlijk ma-
teriaal gebruik, een veel sterker veld 

genereer en de juiste toevoegingen 
gebruik. 
Van extreem elektrohypersensitief 
ben ik in 2014, met als katalysator 
de DOOOZz 1, weer veranderd in 
iemand die normaal kan leven. De 
DOOOZz 1 was hierbij goed voor 
de helft van het genezingsproces. 
Daarnaast gebruikte ik de DOOOZz 
24-Hours dagbioniet, de DOOOZz 
City Disc en de DOOOZz Water Orgo-
nizer. Spin-verstoring wordt het beste 
opgeheven door versterking van het 
eigen energie(=orgon)-veld. En ik heb 
dat aan den lijve ondervonden.  

"Van extreem elektrohypersensitief  
ben ik in 2014 weer veranderd in  
iemand die normaal kan leven."
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1. SLEEP NATURAL BIONITE 

• set van 2 stuks in blik
•  Voor natuurlijk diep en ontspannen slapen 
en goede nachtelijke recuperatie. Ook aan 
te bevelen voor mensen die nachtdiensten 
draaien.

• € 85,- 

2. BIONIET SCHELP 

• per stuk
•  Bioniet decoratief verpakt in een schelp 

voor bescherming middels het bufferen  
van Wi-Fi-velden terwijl u op kantoor zit. 

• € 25,- 

3. SENSUAL ENERGY 

• set van 2 stuks in blik
•  Voor ontspanning en snelle recuperatie 
en stimulering libido. Bij uitputting of voor 
mensen met sterk actief seksleven.

• € 85,- 
 

4. CITY DISC 

• per stuk, in een katoen/linnen zakje
•  Voor bescherming middels het bufferen 
van Wi-Fi-velden terwijl u door de stad 
beweegt. Om in uw kleding bij u te dragen.

• € 20,-  

5. 24 HOURS 

• per stuk 
•  Voor 24 uur per dag buffering van Wi-Fi in 
uw woning of op uw werkplek.

•  € 27,50 per stuk  
€ 55,- per 2 stuks  
€ 75,- per 3 stuks (aanrader)

6.  WATER ORGONIZER  
“Fountain of Youth” 

• per stuk
•  Voor watervitalisering. Maakt water 
in een glas in ca 10 minuten zacht en 
ge-orgoniseerd. Met extra natuurlijke 
frequenties die traditioneel verjonging 
stimuleren. 

• € 200,- 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

Productenlijst














0,5 - 1,5 mtr. 0,5 - 1,5 mtr.

0,5 - 1,5 mtr.

0,5 - 1,5 mtr.
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•  Orgon mag nooit in combinatie 
met tachyon-, of nulpunt-energie 
worden gebruikt. Dit geldt voor alle 
DOOOZz – orgon producten!

•  Bewaar de DOOOZz 1 overdag in 
het bijgeleverde blik om gewenning 
te voorkomen en om echt wakker te 
worden.

•  DOOOZz 1 is enkel voor de nacht 
(of overdag als u nachtdiensten draait 
en overdag wilt slapen), niet voor 
de periode dat u actief bent. Voor 
algemene Wi-Fi buffering en be-
scherming tegen straling gebruikt u 
de dagbioniet DOOOZz 24 hours (5).

Het gebruik van de DOOOZz 
is heel eenvoudig. Overdag 
bewaart u de twee biozen-

ders in het metalen blikje en als u in 
bed stapt haalt u ze eruit. 
Plaats ze niet pal naast uw hoofd maar 
op zo’n halve tot anderhalve meter 
afstand en verspreid in de slaapkamer 
zodat een zacht gelijkmatig bescher-
mend veld over het bed wordt gecre-
eerd. Bijvoorbeeld één op een kastje en 
één op de vensterbank. Maar gebruik 
ook uw gevoel en ervaar welke opstel-
ling voor u het meest prettig is. 
’s Morgens doet u ze weer in het blik 
en dat is alles. Orgon gaat niet door 
metaal en omdat deze bioniet speciaal 
is geprogrammeerd op slaap, moet u 
ze overdag in echt een blik bewaren. 

DOOOZz  & don’ts

De DOOOZz Sleep Natural Bionite (1) 
is ontwikkeld als een natuurlijk slaap 
en diepe ontspanning bevorderend 
product dat werkt via een daartoe 
geïnformeerd orgonveld.

•  Ga daarom nooit met de DOOOZz 1 
in de auto zitten en gebruik hem niet 
in het openbaar vervoer. Tenzij u de 
DOOOZz in een dicht blik vervoerd.
Dit geldt ook voor DOOOZz 3.

•  De DOOOZz 1 is ontwikkeld voor 
slaapproblemen bij volwassenen. 
Voor kinderkamers waar veel stra-
lingbelasting is ontwikkelen we op 
verzoek soms kinderversies die een 
zwakker veld hebben.

•  Gebruikt u ook de DOOOZz  
Waterorgonizer “Fountain of Youth” 
(6), dan kan het zijn dat u deze ’s 
nachts moet afdekken met blik als de 
energie u te actief houdt.

•  Lees voor intelligent gebruik van de 
DOOOZz 1 en 3 ook de checklist bij 
slaapproblemen op pagina 14 en 15 
in deze brochure. 

Zie ook 
www.dooozz.nl/vraag_antwoord.html

Bewaar de slaap-DOOOZz overdag 
in het bijgeleverde blik 

om gewenning te voorkomen  
en om echt wakker te worden.
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“Beste Benjamin, Bij het bezoek 
van Peter Toonen aan ons, is via 
radiësthesie door D. J.-R. duidelijk 
aangetoond dat de door jou ontworpen 
DOOOZz producten meer dan 
23.000 eenheden Boviswaarden 
hebben. Daarmee voldoen ze aan de 
hoogste meest natuurlijke bron van 
bescherming. Met dank.” – K & D J.

“Na een week slaappillen gehalveerd. 
Bij een vriendin die ook slecht sliep 
is de slaap ook verbeterd en haar 
hartkloppingen zijn verdwenen. Wil ze 
ook voor mijn ouders bestellen.” – N.P. 

“Hallo Benjamin, Dank je wel voor 
de DOOOZz! Nu twee nachten 
naast mijn bed gelegd en heerlijk 
geslapen en vroeger en uitgeruster 

wakker dan normaal. Ik ben er heel 
blij mee! Hartelijke groet,” – E. H.

“Heb net de 24-Hours bij de 
wifi neergelegd, er komt direct 
een soort rust, heerlijk. Een 
beschermend gevoel.” – M. E.

“… heb trouwens al profijt van de 24 
- minder druk op m’n hoofd en borst 
en minder wattig in hoofd.” – S.

“Best heftige energie komt er van de 
water Orgonizer, ik moet er even aan 
wennen. Ik heb maar een blik gehaald 
om hem weg te kunnen zetten als dat 
moet. Je hebt niets teveel gezegd het 
water is super! Bedankt!” – L. v R.

“Hallo Benjamin! Allereerst laat ik je 
weten dat de 2 Dooozz 1 discs goed 
effect hebben. Vooral mijn vrouw 
heeft veel last van slapeloosheid en 
sinds ze deze schijfjes heeft geplaatst 
is het een heel stuk beter! We willen 
nu graag voor ons beiden de city 
disc bestellen.” – R. en R. de V

“M. en K. zijn heel blij met Dooozz en 
zij hebben het over het aanschaffen 
van slaapdozen.” - D de V

“Ik heb de dooozz sleep natural 
bionite besteld en ben er erg 
tevreden over.” – N.O.

“Zooooo,heerlijk geslapen 
vannacht!” – H. de W.

“Toen ik de City Disk in mijn handen 
nam, voelde ik direct mijn gronding 
versterken en een rust over me heen 
komen. Na 10 jaar lang zoeken 
heb ik het gevonden.” – E.H.

“Hallo Benjamin, Graag wil ik je even 
onze ervaring vertellen. De eerste 2 
nachten hebben mijn vriend en ik 
heel veel gedroomd, daarna sliepen 
we allebei dieper leek. We zetten de 
24 uurs 's avonds op de slaapkamer. 
Bij onze dochters staat hij gewoon 
24 uur per dag op de kast. Na een 
paar dagen viel het mij en ook mijn 
vriend op dat we zelf relaxter leken 
en onze oudste dochter is een week 
zo makkelijk en gezellig geweest. Zelfs 
mijn vriend die eigenlijk heel sceptisch 
was merkte het verschil.” – C. de J. 

"Het is ongelofelijk, maar ik vind het 
Rotterdams kraanwater nu gewoon 
lekker. Ik weet niet hoe Benjamin het 
'm flikt, maar zulk zacht water heb 
ik hier nog nooit gedronken. Dankzij 
de DOOOZz." – Martin Ackermans

"Jaren lang last gehad van 
darmklachten, opgezwollen buik, 
eczeem, onrustige nachten. Oorzaak: 
onbekend, genezing lukte telkens niet. 

Wat zeggen 
de DOOOZz 
gebruikers?

Ik vind het daarom helemaal niet erg 
om er reclame voor te maken, want 
binnen één week DOOOZz waren alle 
klachten verdwenen. Voorgoed. Mijn 
schoonmoeder slaapt nu eindelijk ook 
rustig. Zij noemt Dooozz liefkozend 
haar 'slaapsteentjes'." - Peter Toonen

“Even leuk voor jou om te weten dat 
een vriend mijn nacht-bioniet heeft 
overgenomen (ik had er een uitgeleend 
om uit te proberen). Hij sliep al 4 jaar 
slecht met slaappillen (10mg). En sinds 
vorige week donderdag slaapt hij nu 
al zonder medicijnen. Hoewel nog niet 
helemaal optimaal, maar hij is zeer 
verbaasd en wil de bioniet nu niet meer 
kwijt. Er komen dus nog bestellingen 
aan. Ik ben ze aan het verzamelen, 
dan kan het in een vrachtje.” – J.B.

“Ik heb inderdaad 
extreem diep geslapen 
vannacht, en ben de 
hele dag rustig en 
energiek.” – M.J.
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1. Stralingvervuiling verstoort 
op minimaal drie manieren de 
nachtrust:
 
a.  Doordat straling ’s nachts door je 

lichaam als “licht” wordt waargenomen 
raakt je melatonineproductie in 
de war. Al bij bij 20 µW/m² treedt 
melatoninedaling op (zeer veel 
woningen zitten hier boven) en hiermee 
slaapverstoring. Dopamine dat ook met 
je dag-nacht-ritme te maken heeft daalt 
eveneens en verergert de verstoring.

b.  Een remming/daling van cholinesterase 
geeft een pieken van stresshormoon 
acethylcholine waardoor er 
overprikkeling van het zenuwgestel 
plaatsvindt. Dit neurotoxisch effect 

van straling is mede de oorzaak 
van kunstmatige stress, onrust, 
vermoeidheid en slapeloosheid alsook 
van zogenaamde ADHD die geen ADHD 
is. De werking is exact dezelfde als die 
van organopesticiden en zenuwgas sarin 
in lichtere dosis. (Bron: Lucinda Grant: 
Microwaves imitate pesticides 1997 = 
Zweedse replica onderzoek van Russische 
onderzoeken met steeds deze uitkomst.)

c.  Bij 10 µW/m²  al een doorlopende 
verhoging stresshormonen adrenaline 
noradrenaline. En doorlopende daling 
dopamine phenylethylamine.

2. Aardstralen en wateraders kun je 
eenvoudig meten met een kompas. Geven 
de wijzers verkeerde richtingen aan dan 
kun je een vortex gemakkelijk op de cen-
timeter exact lokaliseren. Je kunt op deze 
plek een keramisch of glazen kommetje 
gepolijste steentjes leggen en het effect 
verdwijnt. Het kompas moet boven het 
bakje gewoon het noorden aanwijzen.

3. Feng Shui-regels zijn heel belangrijk. 
Op het web is veel info over huis-tuin-
keuken feng shui te vinden en vaak is 
heel simpel het klimaat in huis sterk te 
verbeteren.

4. Vermijd rommel in je slaapvertrek. 
Dit geeft char-qi, onrustige energie, net 
als slechte ventilatie die zeer frequent 
voorkomt in moderne woningen. Oude 
huizen hebben meestal een veel beter 
ventileerklimaat. In moderne huizen zijn 
de ramen vaak voorzien van niet werkende 
roosters die snel vies worden zodat er te 
weinig zuurstof en luchtverversing is. 

5. Geen rommel onder je bed!

6. Test je ligrichting. Veel mensen 
reageren sterk op de richting waarin ze 
liggen. Algemene regels negerenen en zelf 
testen. Dr. Nieper die veel kankerpatiënten 
behandelde gaf elke patiënt het advies 
mee het bed anders neer te zetten. 

7. Wees erg voorzichtig met zwarte 
toermalijn en sodaliet. Veel mensen 
gebruiken deze stenen tegen straling. 
Dat is prima, maar reinig ze dan een hele 
nacht in een emmer water om de vier 
dagen en laad ze dan even op in de zon 
voordat je ze weer gebruikt. Doe je dit 
onderhoudt niet dan verzadigen deze 
stenen heel snel. Want zoals een spons 
maar een beperkte hoeveelheid water kan 
absorberen, kunnen stenen maar beperkt 
straling opslaan. In geval van sodaliet en 
zwarte toermalijn gaan deze stenen grote 
hoeveelheden negatieve straling afgeven 
bij verzadiging. Je kunt daar letterlijk 
misselijk van worden als het grotere 
brokken betreft, maar het begint vaak met 
onrust, hoofdpijn en vermoeidheid.

8. Een huis, zeker een 
nieuwbouwhuis, afschermen tegen 
straling is tegenwoordig een hele kunst 
en een complex verhaal. Bufferen moet 
heel deskundig gebeuren en verschilt 
letterlijk van woning tot woning. 

8. Koffie moet je echt beperken 
tot twee koppen maximaal per dag. 
Nooit ’s avonds drinken. Drink geen 
energiedrankjes (soms 20 x de cafeïne 
van een kop koffie).

9. Vroeg in de avond alcohol drinken 
kan de oorzaak zijn van niet in slaap 
kunnen komen.  

10. Wanneer je om elf uur wilt 
slapen moet je twee uur daarvoor je 
computer uitdoen. Ook al heb je geen 
Wi-Fi dan is het laagfrequente e-smogveld 
van je computer nog steeds heel storend. 

11. Overgangsklachten. Tegen 
hormonen in de overgang is helaas weinig 
bestand. Er zijn veel natuurlijke middelen 
op de markt, maar uiteraard behoor je een 
normaal biologisch proces niet kunstmatig 
te verstoren. Het weinige dat relatief hoog 
scoort als remedie is specifieke qi-gong, 
die dan zeer gedisciplineerd en dagelijks 
zeker een uur moet worden beoefend. 
Straling en alcohol werken negatief op 
overgangsklachten. 

12. Er zijn orgoniet gebruikers die 
veel te veel orgoniet in huis hebben 
liggen of orgoniet hebben die stenen 
bevat die juist wakker maken. Teveel 
energie geeft slaapproblemen. Minderen 
en fine-tunen is dan de oplossing. Orgoniet 
kun je gewoon in blik doen om het veld af 
te schermen. (Handige tip voor mensen die 
het voor de verkoop maken.) Regelmatig 
is extra orgon wel nodig om een te grote 
stralingvervuiling te bufferen. 
De DOOOZz  1 en 3 kunnen alleen worden 
gecombineerd met orgoniet waar geen 
actief makende toevoegingen in zitten. 

Checklist bij 
slaapproblemen



Voor meer informatie en bestellingen:
www.dooozz.nl 

benjamin.adamah@gmail.com 
tel.: 06-13334105

DOOOZZ
LIVE NATURAL BIONITE ®


