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El desequilibri iònic que produeixen els mobles de
melamina , parquets ,etc.
Per Joan Fígols interiorista ambiental.
El desequilibri iònic que podem tenir en un espai el pot provocar segons la seguent
información els mobles de melanina, parquets sintetics,etc, o sigui tot tipus de material plastic.
Hi ha una certa electricitat continguda normalment en l'atmosfera, i en l'aire que respirem
cada dia, una càrrega excessiva de ions positius adquireix efectes pertorbadors que afecten la
salut i l'estat anímic de les persones i que, per contra, quan hi ha una càrrega de ions
negatius s'afavoreix el relax, l'equilibri i el funcionament harmònic de tots els sistemes.

El desequilibri iònic que poden produir els mobles de material plastic,etc.. és un seriós
problema. La información que trovarem al respecte ens diu que, el material plàstic, excel·lent
des d'altres punts de vista, té el gran pecat d'enverinar iònicament el medi que envolta.
Els mobles de material sintètic (melanina, fòrmiques i altres formes de plàstics) han de ser
desterrats de les habitacions dels nens. (Breu ressenya del pediatre Dr. Florencio Escardo)
ELDR. Sulman cap del departament de farmacologia aplicada de la universitat hebrea de
Jerusalem, afirma "Encara que l'excés d'ions positius en l'aire afecta totes les persones hi ha
una quarta part de la humanitat que és extraordinàriament sensible a la seva influència;
afectant sobretot als sistemes respiratori, nerviós i hormonal".
Es pot trobar informació en qualsevol llibre de física elemental. Un excés de ions positius pot
portar depressió, molèstia general, major risc d'hemorràgia en operats i, especialment, definits
canvis de caràcter i comportament.
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El doctor Albert Krueger , patòleg i bacteriòleg de la universitat de Califòrnia afirma que el
desequlibri ionic afecta la química de tots els esers vius ,i que un excés de ions positius dona
origen a una hiperactivitat que més tard pot desemboca en estats d’esgotament, ansietat i
depressió.
Un millorament iònic: millora malalties del sistema respiratori: bronquitis, sinusitis, asma
bronquial, al·lèrgies ,. etc. Augmenta la capacitat de reacció visual, major dinamisme i
benestar general, disminució de la fatiga i dolors musculars, augment de l'activitat sexual,
disminució de lípids i colesterol, s'elimina l'agressivitat i l'ansietat, rejoveniment general físic i
mental, etc.
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