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Advanced Technology 7 DPE Agriculture 
 
 

The Advanced Technology 7 DPE Agriculture brings exciting 
new function to the DPE100. 

 
Vertaald door Monique ten Brink 12 april 2021 

 

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

 

DPE Agriculture 
Door gebruik te maken van de energieën van de aarde, de zon en de kosmos, 

brengt de DPE Agriculture een dramatische verandering teweeg in de 
groeisnelheid van planten en de opbrengst van gewassen. In het algemeen kan 

worden verwacht dat de DPE Agriculture 50% meer plantengroei en een 
verwachte toename van 200% in gewasopbrengst zal opleveren (ga a.u.b. uit 

van een toename van 50% in opbrengst totdat we meer bevestigde uitkomsten 

hebben), terwijl dit gebeurt zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen.  

 

Bovendien wordt het groeiseizoen verlengd, waardoor in sommige gevallen twee 

oogsten per seizoen mogelijk zijn. Bovendien zullen de planten groeien met 
ongeveer 50% minder water. 
 
De landbouwverbeteringszone beslaat 300 acres (120 hectare), en heeft een 

milieubeschermingszone een straal van 2 km (1,2 mijl). (De milieu 

beschermingszone betreft de werking zoals in de DPE 100 wordt beschreven. MtB) 
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Als bonus zal de DPE Agriculture de geuren die vrijkomen bij het intensief 
houden van varkens, melkkoeien en ander vee aanzienlijk verminderen. 
 
Ten slotte heeft het een "geheim sausje" voor degenen onder u die in de buurt 

wonen van een of meer van de groeiende populatie van windturbines. Als u een 

van deze apparaten in de buurt hebt, weet u dat ze veel lawaai en andere vormen 

van interferentie veroorzaken. De DPE Agriculture zal op deze interferentie 

hetzelfde effect hebben als vallende sneeuw. Als u al eens vallende sneeuw heeft 

meegemaakt, weet u dat het heel stil is. Dat komt doordat de sneeuwkristallen het 

geluid afbreken. Dit gedrag zal door de DPE Agriculture worden nagebootst. 
 

TESTIMONIAL 
Daniele installeerde een pilot van de DPE Agriculture in zijn tuin in Milaan. 

Hieronder volgt zijn beschrijving van deze video. 

Goedemorgen, 

Ik ben Daniele...... en ik woon in de buurt van Milaan. 

Om te experimenteren heb ik afgelopen zomer een DPE Agriculture 

geïnstalleerd in mijn tuin, in de buurt van een oude jujube die nooit veel heeft 

geproduceerd, noch blad noch vruchten, omdat de positie niet geschikt is (hij 

staat niet in de directe zon) en de kwaliteit van de grond vrij slecht is 

(kleiachtig, niet drainerend zoals een jujube nodig heeft). Bovendien heeft mijn 

zoon in de buurt van deze boom wat maïszaad geplant. 

Na ongeveer twee maanden ontkiemde en groeide niet alleen de maïs, 
maar ontwikkelde deze zich ook op indrukwekkende wijze (minstens 
4,5mt hoog) en met echt weelderig gebladerte. Bovendien, in ongeveer nog 

eens 20 dagen, rijpten de kolven en werden ze groot en zeer gezond ... 

zoals ik me nooit had kunnen voorstellen: in ongeveer twee en een halve 

maand ... hebben we verbazingwekkende resultaten behaald. 

 

Wat de jujube betreft, kan ik mijn bewondering voor dit instrument van u alleen 

maar bevestigen: de takken zijn goed gegroeid, het gebladerte is weelderig, 

glanzend groen en met grote bladeren. Bovendien waren de hoeveelheid en 
de kwaliteit van de vruchten niet minder dan verbazingwekkend: de 

takken zaten vol met grote, gezonde en gladde vruchten; het sap zeer 

smakelijk en zeer bevredigend. 
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In feite… is het een andere plant. 
 

Ik dank u voor de gelegenheid die u mij hebt geboden om de DPE Agriculture 

te installeren. Ik voeg een video bij waarin u "live" de resultaten kunt zien die 

ik heb beschreven. 

Daniele 

 

Als u begrijpt wat de DPE Agriculture doet, zult u beseffen dat dit apparaat in de 

komende jaren de voedselproductie op onze planeet zal transformeren en 
onderweg vele andere problemen zal oplossen.  
 

Als u al bekend bent met de voordelen van de standaard DPE-technologie, die 

een einde maakt aan hevige en ontwrichtende stormen, waaronder blikseminslagen, 

orkanen en tornado's, samen met 5G, zult u zich beginnen te realiseren dat de 
inzet hiervan om de voedselproductie te verhogen enorme bijkomende 
voordelen teweeg zal brengen. 
 

U herinnert zich wellicht dat deze apparaten de plaatselijke biosfeer 
herstellen naar de toestand van misschien wel enkele duizenden jaren 
geleden. Wanneer wij deze over de planeet verspreiden, zullen zij als 
het ware "de handen ineenslaan" en een herstel van onze biosfeer 
teweegbrengen en de planeet en alles wat zich daarop bevindt 
beschermen. 
 

In een tijd waarin het produceren van een levensvatbaar rendement uit 
de meeste vormen van landbouw een grote uitdaging is geworden, zal 
de DPE Agriculture het rendement dat beschikbaar is voor veel boeren 
veranderen en een dramatische bijdrage leveren aan het verhogen van 
de voedselproductie op de planeet op een veilige en milieuvriendelijke 
manier. 
 
De DPE Agriculture is een zeer geavanceerd apparaat, dat in feite 3 apparaten in 

één combineert. Advanced Technology 7, die de DPE-apparaten produceert, heeft 
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mij verteld dat het met de precisie van een Zwitsers horloge in elkaar moet 
worden gezet. Het is een uniek en buitengewoon geschenk aan onze wereld. 

 

Nog één ding. Sommige mensen geloven dat de DPE-producten gebaseerd zijn op 

technologie van Mehran Keshe, ik gok omdat ik in het verleden producten van de 

Keshe Foundation heb verkocht. Dat doe ik nu niet meer. De DPE-producten 

hebben níéts te maken met Mehran Keshe. Ze zijn afkomstig van een prachtige 
nederige, diep spirituele Italiaanse man en het een eer en een voorrecht 
geweest voor mij om hem te leren kennen; ik verwacht in de toekomst nog 
meer buitengewone geschenken voor de mensheid van hem. 
 
Houdt u rekening met een levertijd van 90 dagen, hoewel ik verwacht dat een 

klein aantal binnen 30 dagen beschikbaar zal zijn. Dit beperkte aantal zal 

beschikbaar zijn op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt". 

 

De garantie is 5 jaar en alle DPE-apparaten hebben nu een verwachte levensduur 
van minimaal 10 jaar, dus het vooruitzicht dat de kern van deze apparaten moet 

worden vervangen, ligt op zijn minst iets verder in de toekomst. 

 

Ga a.u.b. naar uw plaatselijke winkel om uw DPE Agriculture aan te schaffen. 

Info bij Monique 073-52 30 565 

 

Dr. Richard Presser 

richard@magravsplasmaproducts.com 

+31 30 808 0453 (Engels) 

Store for Europe 

 

 


