De donkere kanten van de ‘slimme’ meter
A L E R T W IJZE R !
Wat is een ‘slimme’ meter?
Liander: ‘De slimme meter is een digitale energiemeter. Uw meterstanden worden automatisch
doorgestuurd naar uw energieleverancier. Zo krijgt
u inzicht in uw energieverbruik. Alle huishoudens
in Nederland krijgen de slimme meter gratis aangeboden’. Echter:
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ONGEVRAAGDE PLAATSING, MOGELIJK EXTRA KOSTEN
Wist u dat uw adres in 2016/17 in de planning staat
voor de ‘slimme’ meter? Wanneer u bericht krijgt dat
uw meter en eventuele leiding(en) moeten worden
vervangen wegens o.a. ouderdom of schade uw
instemming daarvoor niet wordt gevraagd? Bron:
www.liander.nl/consument/slimme_meter/planning

U KRIJGT MOGELIJK EXTRA KOSTEN
Wist u dat de ‘slimme’ meter u waarschijnlijk extra geld
gaat kosten? Of dacht u dat u jarenlang gratis service
krijgt voor het gebruik? Laat u niet misleiden door het
zogenaamde ‘gratis’ kastje. U betaalt voor het gebruik
in de loop der jaren, uw rekening zal stijgen.
Zie uitleg: www.liander.nl/consument/slimme_meter/reden
GEZONDHEIDSRISICO’S DOOR STRALING
Wist u dat de slimme meter een enorme straling
afgeeft in uw gehele huis alsof u in een magnetron
leeft? En dat veelvuldig wetenschappelijk bewezen
is dat dit zeer schadelijk is voor uw geestelijke,
lichamelijke gezondheid en weerstand? Dat dit zelfs
kankerverwekkend is? En dat de ‘slimme’ meter u,
uw kind en/of huisdier extra veel schade kan berokkenen? De ‘slimme’ meter is ‘high voltage DC impulse’,
vergelijkbaar met magnetronstraling.
Voor de geïnteresseerden: er is melding van dat het
modem op afstand automatisch veranderd kan
worden in een WiFi-hotspot. Men hoeft daar zelf
niets aan te doen. Het schijnt dat er in
Nederland al circa 20.000.000
WiFi-hotspots zijn. Bron:
www.gezondheidenvoeding.nl/
elektromagnetische-straling/lage-niveaus/

INVLOED OP UW GEMOEDSTOESTAND
Wist u dat de ‘slimme’ meter invloed heeft op uw
gemoedstoestand? Dit is meetbaar in frequenties,
zoals: vrolijkheid, boosheid, verdriet.
Allen hebben een eigen frequentie. De
‘slimme’ meter heeft een lage frequentie,
u wordt dus negatief beïnvloed.
Zie: www.youtube.com/watch?v=MQ_t39kAdi8
OVERHEID, EU & WERELD HANDELS ORGANISATIE:
FINANCIEEL GEWIN GAAT VÓÓR GEZONDHEID
De overheid speelt geen open kaart. Economische
belangen wegen zwaarder dan gezondheidsrisico’s.
BIG BROTHER IS WATCHING YOU
Wist u dat de ‘slimme’ meter alles doorgeeft aan uw
energiebedrijf en de overheid? Dat alles wordt
opgeslagen, m.a.w. al uw gebruik en levensgewoonten?
Hierdoor kan getraceerd worden of u thuis bent of niet.
www.liander.nl/consument/
slimme_meter/reden
www.webwereld.nl/security/929-vijfdomme-dingen-van-slimme-meters

SLIMME METER: MAKKELIJKE PROOI VOOR HACKERS
Wist u dat de ‘slimme’ meter eenvoudig gehackt kan
worden door technische experts? Dat dit al gebeurd
is in Amsterdam? Zeer slecht beveiligd dus.
www.naturalnews.com/054336_hackers_
smart_meters_cyber_attacks.html
of Google: tech experts warn roque programmers

A L E R T W IJZE R !

Leef gezonder zonder schadelijke straling
of onverwachte kosten. Behoudt uw oude meter
welke geen informatie doorspeelt of te hacken is.
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Scan, zeg NEE!

U kunt de ‘slimme’ meter weigeren!
Zeg hier NEE:
www.liander.nl/consument/slimme_meter/privacy/weigeren

Is de ‘slimme’ meter
wel zo slim?
En voor wie?
Voor u of slimme
corporaties?
Zijn zij slimmer,
of bent u de wijste?

WIFI-EN ELECTROMAGNETISCHE STRALING
Heeft u last van WiFi-straling of electromagnetische straling dan kunt u zich daartegen
beschermen. Hier zijn meerdere mogelijkheden
voor, zoals bijvoorbeeld ‘Orgonites’. Deze kunt
u zelf maken of op internet bestellen. Meer
informatie over Orgonites vindt u op:
www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/orgonitekrachtig-natuurlijke-energie-gratis-voor-iedereen/

WIJ DOEN EEN BEROEP OP UW WIJSHEID:
Neemt u in deze tijd alles met een korreltje zout,
geloof niets, want niets is wat het lijkt.
Wees a.u.b. niet naïef in deze corporatiewereld
waarin alles om geld draait.
 ij zien liever niet dat u alles klakkeloos
W
aanneemt of de marketing van de ‘slimme’
meter direct gelooft.
Doet u liever uw eigen onderzoek en
ondervindt zelf de waarheid.
Oftewel laat u niets wijsmaken over
zogenaamde ‘slimme’ producten.
Slimheid komt vanuit de ratio,
wijsheid vanuit uw hart.

(verspreidt s.v.p. deze informatie door dit pamflet uit te delen)

