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INTRODUCTIE van de DPE-familie 

April 2022 

 
https://europe.agoohealp.com 

 
Beste Monique, 

 

Ik wil even de tijd nemen om de DPE-familie van producten aan je voor te stellen. Misschien 

kent u ze een beetje - of veel - en misschien hebt je er een geïnstalleerd, zoals steeds meer 

mensen doen, maar de kans is groot dat je ze niet kent of dat je momenteel niet op de 

hoogte bent van het assortiment. 

 

Laat me je op de hoogte brengen. 

 

DPE Verdediging van de Planeet Aarde (Defence of Planet Earth). Ik denk niet dat ik je 

hoef uit te leggen dat de biosfeer van onze planeet is én wordt aangetast en dat wij daar iets 

aan moeten doen - voor de planeet en voor al het leven erop. 

 

 

Er zijn twee families 

 

De DPE100 en de DPE Shield, die bescherming bieden tegen extreme EMV-energieën en 

andere storingen, waaronder hevige stormen en radioactieve neerslag. 

De DPE Agriculture en de DPE Shield Agriculture, die al het bovenstaande doen, maar 

buitengewone mogelijkheden hebben om de groei van planten en de opbrengst van 

gewassen te verbeteren. 

Ik heb zojuist de inleidende video over deze apparaten bijgewerkt en je kunt hem vinden op 

https://video.dpe100.com 

 

Neem alstublieft een paar minuten de tijd om hem te bekijken. Ik denk dat je onder de indruk 

zult zijn van wat deze apparaten doen. 

 

Dit is echt diepgaande technologie, die ons beschermt tegen hevige stormen, 5G, 

radioactieve neerslag en andere interferenties, en de plaatselijke biosfeer terugbrengt naar 

een toestand van misschien 10.000 jaar geleden. 

 

Voor meer details, zie https://dpe100.com 

 

Technische details zijn te vinden op https://synthesis.dpe100.com 

 

Dit document toont een DPE Shield dat radioactieve neerslag neutraliseert boven Zuid-

Italië. 

 

Er zijn uitgebreide getuigenissen van klanten op https://testimonials.dpe100.com 

 

https://www.magicdichol.com/store/europe/?aff_id=4273
https://www.youtube.com/watch?v=4O0vkLOZKQs
https://advancedtechnology7.com/dpe-100/
https://www.magicdichol.com/Brochures/DPE%20100%20Synthesis%20Document%20-%20EN.pdf
https://radiation.dpe100.com/
http://www.magicdichol.com/Brochures/DPE%20Testimonials.pdf
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Op deze radio-opname delen Merriam en Bill ook rechtstreeks hun ervaringen (hun 

getuigenissen staan in de video). 

 

Naarmate meer en meer mensen zich bewust worden van de schadelijke effecten van de 

5G mm-golfbanden op alle leven en de toenemende dreiging van hevige 

stormen, groeit de belangstelling voor de DPE-technologie. En als je daar de 

landbouwtechnologie aan toevoegt, in een situatie waarin de 

voedselvoorziening snel een groot probleem wordt, als het dat al niet is waar 

je woont, zien we de vraag naar deze technologie letterlijk exploderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Richard 

 

Dr. Richard Presser 

 

Agoohealp 

 

 

https://europe.agoohealp.com 

 

 

 

Naschrift van Monique 

 

Dit document is terug te vinden op mijn blog op de pagina GOOD COMPANY. Het is een 

PDF waarin alle linken direct aan te klikken zijn. Je vindt er ook meer informatie over de 

DPE-producten. 

 

 

 

 

https://radio.dpe100.com/
https://www.magicdichol.com/store/europe/?aff_id=4273
https://followthehoney.nl/wp-content/uploads/2022/04/Blog_DPE_Ned_Vertaling-mail-april-2022.pdf

