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Nederlandse vertaling van de tekst van de video over de DPE 

 

Vandaag ben ik enthousiast om u de verbazingwekkende en letterlijk aarde-

veranderende DPE-technologie aan u voor te stellen. 

Ten eerste zijn de letters DPE een acroniem voor Defence of Planet Earth. 

(Bescherming van de planeer aarde.) Ik zal dit later nog toelichten, maar op dit punt 

zal ik simpelweg vermelden dat de DPE-apparaten in staat zijn om een kritische rol 

te spelen bij het herstel van de schade die is toegebracht aan de biosfeer van 

onze mooie planeet. 

 

Hoe werkt het? 

De DPE-technologie is ontworpen om overtollige energie te absorberen en werkt op 

alle frequenties, van DC tot GHz, behalve op 13,4 Hz. Deze frequentie is 

beschermd omdat het de vibratie van het leven op aarde is. 

 

Eenvoudig gezegd werkt de DPE als een diode, en de werking van een diode is het 

overbrengen van energieën in slechts één richting; in het geval van de DPE is het de 

overdracht van deze overtollige energieën naar de aarde, waar ze worden 

geneutraliseerd. Tests hebben aangetoond dat één apparaat meer dan 8MW 

energie absorbeert uit de zone die door de DPE 100 wordt bestreken, en dit was 

alleen in de meetbare EMF-band. Waarschijnlijk werd er veel meer energie 

geabsorbeerd buiten deze band.  

 

Verder werd aangetoond dat de geabsorbeerde energieën in de beschermde zone 

van een DPE-schild 153 MW per dag bedroegen. 

 

Het is gemakkelijk te zien waarom dit apparaat in de grond begraven en goed 

geaard moet worden. Een draagbaar apparaat kan onmogelijk nadoen wat hier 

gedaan wordt. 

Als je naar het apparaat zelf kijkt, ziet het er heel eenvoudig uit; die schijnbare 

eenvoud belet echter het zorgvuldige ontwerp en de verfijning. Wat wordt bereikt is 

uniek en zeer geavanceerd. 
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Drie modellen 

Er zijn drie modellen van de DPE. 

De DPE 100 beschermt een zone met een straal van 2 km en een hoogte van 

ongeveer 200 km. 

Het DPE-shield beschermt een gebied met een straal van 100 km en een hoogte 

van ongeveer 250 km. 

De DPE SE (Symphony of the Earth) is wederom veel groter dan het DPE Shield en 

is ontworpen voor zeer grootschalige bescherming. De maximale dekkingsradius van 

dit apparaat wordt momenteel getest. 

 

Wat doet de DPE? 

In de loop van de tijd is, niet alleen, door menselijke activiteiten de leefomgeving op 

de planeet Aarde achteruitgegaan. Voor een deel komt dit doordat er zoveel bomen 

van de planeet zijn verwijderd met weinig begrip voor hun bredere rol. Naast de 

vermindering van het zuurstofgehalte op de planeet, die de laatste jaren drastisch is 

versneld, hebben bomen ook een rol gespeeld bij het stabiliseren van de milieu-

energieën en het weer, en hun drastische vermindering heeft een grote impact 

gehad. Bovendien heeft de mensheid een groot aantal uitzendtechnologieën 

(o.m. technologieën voor het internet) geïntroduceerd, of ze nu voor 

ogenschijnlijk goedaardig gebruik zijn of voor militaire of bredere 

controledoeleinden, en deze technologieën hebben ook onze leefomgeving 

dramatisch verstoord en kunnen alle vormen van leven, inclusief de mensheid, 

aanzienlijk verstoren.  

 

Veel gezondheidsproblemen, waaronder leukemie en andere vormen van kanker, 

de klier- en immuun functie, de functie van het centrale zenuwstelsel en vele andere, 

blijken in verband te staan met deze verstoring. 

 

Bovendien hebben sommige van deze en andere factoren samen een dramatische 

toename van de frequentie en de ernst van de stormen over de hele planeet 

veroorzaakt, en deze worden snel erger. 
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Het is deze brede agenda waar de DPE-technologie op gericht is. 

 

Wat zijn de voordelen van de DPE-technologie? 

De voordelen van de DPE-apparaten zijn onder andere: 

1. Bescherming tegen gewelddadig weer, inclusief lokale wolkbreuken, tornado's en 

zelfs orkanen, tyfoons en cyclonen. 

2. Bescherming tegen milieuvervuiling door EMF, waar sommige mensen al last van 

hebben, maar die met de uitrol van de hoogfrequentiebanden die deel uitmaken van 

de 5G draadloze technologie veel groter zal worden. 

3. Het herstel van de biosfeer die 10.000 jaar geleden op de planeet bestond. Zoals 

u wellicht herkent, is de flora en fauna op de planeet voor het grootste deel 

honderdduizenden, zo niet miljoenen jaren geleden geëvolueerd en de veranderde 

biosfeer en de milieucontext ondersteunt het leven niet zo goed als de historische 

context. En dus bevordert de DPE-technologie de groei van planten, de genezing 

van het menselijk lichaam en het opruimen van plagen die gedijen in deze 

veranderde energiecondities. 

 

Hoewel we de neiging hebben om ons te richten op de persoonlijke voordelen van 

de DPE-technologie, is het belangrijk om te erkennen dat we een 

verantwoordelijkheid hebben om het herstel van de biosfeer van de planeet op een 

bredere basis te bevorderen. Elk geïnstalleerd DPE-apparaat normaliseert een zone 

met een straal van 2 km voor het DPE-schild en een straal van 100 km voor het 

DPE-schild, en ook een zone met een hoogte van respectievelijk 200 en 250 km.  

 

Wanneer genoeg van deze apparaten over de hele planeet worden ingezet, zal 

het gecombineerde effect ervan zijn dat de biosfeer wordt genormaliseerd en 

dat verdere verslechtering van de levensomstandigheden op de planeet wordt 

voorkomen, wat naar verwachting zal leiden tot zes maanden van orkanen en zes 

maanden van droogte over het grootste deel van de planeet in een paar jaar. 

 

Wat is het bewijs dat het werkt? 

Misschien wel het meest grafische bewijs is het voorkomen van stormen. 

Er zijn verschillende voorbeelden van Er staan verschillende voorbeelden in het 

gedetailleerde document op deze link https://tinyurl.com/y55otgsq dat een 

https://tinyurl.com/y55otgsq
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gedetailleerde beschrijving geeft van de DPE-technologie, het doel en de effecten 

ervan, en ik raad u aan dit document meerdere malen te lezen, aangezien het veel 

informatie bevat. 

 

Laten we echter enkele voorbeelden bekijken. 

Deze foto's tonen een orkaan die zich boven Italië heeft gevormd op 10 juli 2019, 

toen er geen DPE aanwezig was. 

Deze volgende foto's van 2 augustus 2019, nadat een DPE 100 was geïnstalleerd, 

tonen de wolkenvorming en atmosferische verstoring die een orkaan zou hebben 

veroorzaakt, maar de vorming ervan werd voorkomen. 

 

Op 11 november 2019 werd een krachtige storm voorspeld voor een groot deel van 

Italië. Laten we eens kijken hoe een DPE Shield installatie deze prognose heeft 

veranderd. 

Deze afbeelding toont de dekkingszone van het DPE Shield, met een straal van 100 

km, die een groot deel van Zuid-Italië beslaat. 

Hier zien we het weerbericht van de Italiaanse civiele bescherming van 11/11/2019 

CET-tijd 16,46. Het geeft de maximale staat van alarm aan als gevolg van de botsing 

tussen een groot koufront dat uit het noorden komt en een warm front dat uit Afrika 

komt. 

Met dit soort alarm wordt de bevolking gewaarschuwd voor de bijna zekerheid van 

een catastrofale gebeurtenis, daarom raadt de burgerbescherming de mensen aan 

om niet naar buiten te gaan, om op hoge en beschermde vloeren te blijven, om weg 

te blijven van bomen, hoogspanningskabels en andere structuren die door de wind 

kunnen worden ontworteld en mensen kunnen raken. Ook wordt aanbevolen om het 

elektriciteits- en gasnet af te sluiten. 

 

Vier uur later, om 20:45 uur, was de voorspelling hiertoe verlaagd, wat nu slechts 

een kleine hoeveelheid extreme weersvoorspelling laat zien: 

 

Om 1 uur 's nachts, 5 uur later, was de voorspelling voor goedaardig weer voor dit 

gebied van Italië. 

Het DPE-schild heeft de overtollige energie uit de atmosfeer gehaald, waardoor de 

hevige storm werd voorkomen. 
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Ter bevestiging is hier een foto uit Napels die dag, waar ze tegelijkertijd een tornado 

en een waterbom meemaakten. 

 

Deze foto laat de schade zien die is veroorzaakt in Calabrië, dat dezelfde 

breedtegraad heeft, maar niet door het DPE Shield is beschermd. 

 

Dit is een dramatisch resultaat, dat volledig in overeenstemming is met wat er van 

het DPE Shield werd verwacht. 

 

Het volgende is van een klant die een DPE 100 heeft geïnstalleerd, voornamelijk 

om hun eigendommen te beschermen tegen de toegenomen hevige stormen die ze 

de laatste jaren hebben meegemaakt. Hun DPE 100 heeft ook andere voordelen 

gehad: 

We hebben een zeer ernstige muggenplaag gehad. Ons hele eiland, rond 

15.30 uur, als je buiten was en de muggen hielden van je bloed, was het 

gewoon vreselijk en de beten zouden twee weken lang, krassend en 

verschrikkelijk jeukend duren.  

De eerste 12 maanden waren we hier, ze waren geen probleem maar voor de 

volgende 4 jaar was het altijd "naar binnen", want ook al sproeiden we 

vroeger insectenspray en speciale kaarsen, het was nooit genoeg.  

Raad eens? Gisteravond zaten we buiten en er was er geen!!! Ik heb mijn 

buurman ge-sms't, en hij zei dat hij er ook geen merkte, en geloof me je kan 

ze niet missen!!! Hij was erg opgewonden.  

We hebben geen schade meer gehad sinds we de DPE een paar maanden 

geleden hebben geïnstalleerd; veel zware regen, maar geen overstromingen, 

hagel of bliksem. Elk jaar hebben we voor deze tijd van het jaar echt slechte 

stormen, bliksem, overstromingen en supersterke winden gehad, maar nu niet 

meer. De laatste keer dat we geraakt werden, was het 28.000 dollar aan 

schade, laat staan de schrik. Is dat niet fantastisch? Dit is zo anders dan wat 

het is geweest sinds we hier meer dan 40 jaar geleden kwamen.  

Ik neem een foto van de buitenkant zoals die nu is en het is heel mooi en 

helemaal niet eng zoals de afgelopen jaren. 
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Het belangrijkste is dat de DPE zeer effectief is als ik er ongeveer drie 

uur lang in de buurt rust en dat brengt mijn lichaam weer in balans die 

gelijk staat aan lichaamscomfort. 

 

Dit laat een struik zien die een aanzienlijke nieuwe groei vertoont sinds de DPE is 

geïnstalleerd, en dit laat een bewolkte en natte dag zien, maar geen stormen op het 

water achter hun huis. 

 

Deze grafiek toont de resultaten van tests door een Duits laboratorium van de 

invloed van de DPE op een reeks van pathologische milieu-energieën. 

 

De reducties zijn zeer duidelijk te zien. 

  

Nu wil ik het hebben over de resultaten op het gebied van de menselijke 

gezondheid: 

Davide, 54 jaar oud, woont in Sardinië (Italië) als aannemer, en is een 

hoogopgeleide man. 

Hij lijdt al 25 jaar aan ongecontroleerde trillingen en zweet die zijn slaap 's nachts 

verstoren. Hij probeerde het probleem vanuit medisch oogpunt op te lossen door 

grote sommen geld uit te geven aan bezoeken en neurologische therapieën, maar 

zonder succes, en zijn toestand bleef verslechteren, en dit zorgde voor grote 

problemen met de concentratie in zijn werk. 

De uitvinder van de DPE 100 begreep meteen dat de oorzaak van het probleem de 

elektromagnetische vervuiling was, in feite leeft de persoon al 35 jaar op dezelfde 

plaats. 

Deze vervuiling wordt veroorzaakt door verdwaalde elektromagnetische stromen in 

combinatie met geopathieën. 

Met de hulp van de ingenieur Prof. Elio S., een elektronica-ingenieur en een 

industriële elektronicadeskundige die ook gespecialiseerd is in elektromagnetische 

vervuiling, heeft hij dus 
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expert ook gespecialiseerd in elektromagnetische vervuiling, ging hij met de uitvinder 

mee om een verificatie van de milieusituatie te doen en te zien hoe de DPE 100 in 

wisselwerking stond met elektromagnetische vervuiling. 

Er werd een klein gaatje gegraven en de DPE 100 werd geïnstalleerd, en het 

apparaat werd gevuld met water.  

Er werd een drastische vermindering van de elektromagnetische vervuiling 

vastgesteld en een verdere bevestiging van de vermindering was toen de heer 

Davide bevestigde dat hij voor het eerst mooi en zonder trillingen had geslapen, iets 

wat al jaren niet meer was gebeurd. 

 

Twee kinderen van Francesca T. uit Veneto (Italië) presenteerden klassieke 

stralingsbrandwonden waarbij de onthechting van aanzienlijke huidporties optrad, 

met ernstige pijn, slapeloosheid en andere effecten. 

De ouders hadden ze naar de beste gespecialiseerde artsen in heel Europa 

gebracht zonder een oplossing te vinden. 

Na veel moeilijkheden ontmoette de vader toevallig de uitvinder van de DPE 100, die 

hem onmiddellijk uitlegde dat zijn kinderen schade hadden opgelopen door 

stralingsblootstelling en dat hij met een draagbare versie van de DPE 100 met 

speciale grondverbindingen het probleem onmiddellijk kon oplossen. Inderdaad, 

binnen 3 dagen waren de jongens weer normaal. 

Uiteraard waren de ouders aanvankelijk sceptisch omdat ze niet wisten dat er onder 

hun huis hoogspanningskabels liepen, maar de sterkste emotie was dat ze hun 

kinderen volledig hersteld zagen. Hun gevoel van dankbaarheid was echt 

diepgaand. 

 

Laat ik nu de effecten op het planten- en dierenleven illustreren. 

 

Het eerste voorbeeld is een cardoncello paddenstoel, die normaal gesproken 4-8 

cm groot wordt. 

 

Deze, geplant in de buurt van het DPE Shield, is gegroeid tot 18 - 25cm en met 

slechts 2 regenbuien in 3 maanden. 
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Deze foto laat zien hoe de takken van een boom uit de lijn van de andere zijn 

gegroeid, naar de DPE toe.  

 

Dit toont een andere boom, waarbij de onderste ledematen aan de noordzijde 

sterk naar het DPE Shield toe zijn gegroeid, wat tegen de richting van de zon 

ingaat. 

 

Deze foto toont de bloei van de lavendel in de winter aan de kant naar het DPE 

Shield, wanneer deze normaal gesproken niet in bloei zou staan. 

Deze foto toont bladeren van een Ficus, die voor de installatie van het DPE Shield 

is genomen omdat deze voor de winter in rust ging, de tweede na de installatie van 

het DPE Shield, waardoor de Ficus weer opbloeit, met grotere, gezondere bladeren 

dan voorheen. 

 

De volgende twee foto's illustreren de impact op de emotionele toestand van 

mensen. De eerste is van graffiti voor de installatie van de DPE, de tweede na de 

installatie. 

 

 

Gaat het om 5G? 

Een vraag die veel mensen zich stellen is: zorgt de DPE-technologie voor de 

opkomende 5G-interferentie? Het eenvoudige antwoord is, ja.  

 

 

Een uitgebreider antwoord is dat, hoewel de meest geïnstalleerde banden van 5G 

een efficiënter gebruik zijn van de bestaande 3G- en 4G-banden, die tot ongeveer 

5GHz lopen, de nieuwe 5G-banden een bereik hebben van 4GHz tot 100GHz en 

mogelijk tot 300GHz, en dat deze nieuwe frequenties waarschijnlijk zeer schadelijk 

zijn voor de gehele levensduur.  

 

 

Voor de DPE is het gewoon een andere vreemde en storende bandbreedte van 

energie, en de DPE-technologie is niet beperkt tot andere frequenties dan de 
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specifieke band van 13,4 Hz. En dus absorbeert het frequenties die zowel lager 

als veel hoger zijn dan deze beschermde frequentie, inclusief de 5G-banden. 

Om u te helpen een van de risico's van de 5G-technologie beter te begrijpen, deel ik 

deze grafiek met u, die is overgenomen uit het document op de link onder de grafiek. 

https://scientists4wiredtech.com/wireless-at-60-ghz-has-unique-oxygen-absorption-

properties/ 

Het is ook gelinkt onder deze video. 

 

------------------------------------ 

https://scientists4wiredtech.com/wireless-at-60-ghz-has-unique-oxygen-absorption-properties/
https://scientists4wiredtech.com/wireless-at-60-ghz-has-unique-oxygen-absorption-properties/


 10 

 

 

Wat deze grafiek ons laat zien is dat de 60GHz frequentie sterk geabsorbeerd wordt 

door het zuurstofmolecuul, O2. Deze bijna volledige absorptie maakt het mogelijk 

om de 60GHz bandbreedte te hergebruiken voor veel gelijktijdige apparaten, zonder 

dat er een frequentiescheiding nodig is. Daarom is de 60GHz-band niet 
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gelicenseerd, zodat deze door veel apparaten tegelijk kan worden gebruikt, zoals 

deze frequentiehergebruiksgrafiek aantoont. 

 

Nu, dit is allemaal heel mooi voor de communicatie-industrie, maar de vraag voor 

ons is, hoe beïnvloedt dit het gedrag van de zuurstofmolecule, vooral in zijn 

interactie met het menselijk lichaam en andere vormen van leven? 

 

Volgens onderzoek van de DPE-ontwikkelaars is de binding van het 

zuurstofmolecuul aan de ijzeren atomen in hemoglobine afhankelijk van een lage 

energiespin van de buitenste elektronen van het zuurstofmolecuul, en de 60GHz 

microgolf excitatie van het zuurstofmolecuul maakt de spin te snel voor het molecuul 

om zich met de hemoglobine te binden. 

Men vermoedt dat dit een factor is in de sterfgevallen die in Wuhan worden gezien 

als gevolg van, officieel, het Wuhan coronavirus (COVID-19). Wuhan heeft een hoog 

niveau van 5G installaties. Deze video https://youtu.be/XByF0fcFM0w is een van de 

vele die dit argument maken. Het wordt ook verdacht een factor te zijn in Italië, waar 

de 5G-installaties blijken te worden aangevuld met 60GHz-transmissies van 

satellieten met een lage omloopbaan om de aarde. New York, dat zich eind maart, 

20 maart, ontpopt als hotspot voor het COVID-19 virus. 

 

 

Deze kaart toont de officiële verdeling van bevestigde COVID-19 gevallen in de regio 

Puglia in Italië vanaf 23 maart 2020. Deze plek markeert de locatie van een DPE 

Shield installatie, precies in het midden van de grote witte vlek. De twee 

nabijgelegen zones in de kleur 51-150 zijn locaties waar patiënten zijn 

binnengebracht in de lokale ziekenhuizen, dus het weerspiegelt niet het 

besmettingspercentage van de lokale bevolking. Deze afbeelding geeft aan dat het 

DPE Shield bescherming biedt tegen het virus. 

Bovendien toont deze tabel de infectiecijfers per locatie, en de twee locaties met 

dodelijke afloop liggen buiten de beschermingszone van het DPE-schild, wat 

suggereert dat zelfs als mensen het COVID-19 virus in het gebied van het DPE-

schild oplopen, ze er niet aan sterven omdat ze in staat zijn om normale zuurstof te 

ademen. 

https://youtu.be/XByF0fcFM0w
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Het DPE Schild beschermt de zuurstofmolecule tegen de abnormale excitatie door 

de 60GHz microgolven omdat het bij voorkeur de microgolvenergie absorbeert en 

naar de aarde laat lopen. 

Dit is een duidelijke reden om uw leefomgeving te beschermen tegen de extremen 

van de 5G mm banden met behulp van de krachtig geaarde DPE technologie. Zoals 

ik al eerder liet zien, is een krachtige aarding direct in de aarde essentieel voor een 

effectieve bescherming. 

 

  

Wie moet er een installeren? 

De volgende mensen moeten overwegen om een DPE-apparaat te installeren: 

1. Iedereen die weet dat hij of zij last heeft van omgevingsinvloeden, zoals 

microgolfstraling, GSM-torens en dergelijke, zou moeten overwegen een DPE-

apparaat te installeren. 

2. Iedereen die in een gebied woont waar er mogelijk hevige stormen, orkanen of 

tornado's zijn, die veel wijder verbreid raken. 

3. Iedereen die zijn leefomgeving wil beschermen tegen de aantasting van 5G. 

4. Iedereen die een gezonde leefomgeving wil herstellen en een omgeving wil 

creëren die minder aantrekkelijk is voor storend ongedierte en aantrekkelijker is voor 

vogels en goedaardige insecten. 

5. Iedereen die de verantwoordelijkheid voelt om deel te nemen aan het herstel van 

een levensvatbare, langdurige biosfeer op de planeet Aarde. 

 

U kunt meer informatie krijgen over de DPE-apparaten in de winkels die aan deze 

video zijn gekoppeld.  (https://magravsplasmaproducts.com)  

 

 

Dank u voor uw tijd. 

Vertaling door Monique ten Brink 

April 2020 

 

Dit document staat ook op mijn blog:  http://followthehoney.nl/bescherming-voor-

electrosmog-5g/ 

 

https://magravsplasmaproducts.com/
http://followthehoney.nl/bescherming-voor-electrosmog-5g/
http://followthehoney.nl/bescherming-voor-electrosmog-5g/
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The reductions are very clear to see. 
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