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DPE (Defence of Planet Earth) 

Getuigenissen van klanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben het met u eens dat de ongeziene voordelen voor de gezondheid samenkomen 

met de DPE. 

 

Beste Monique, 

 

Het is met grote opwinding dat ik de DPE Shield Landbouw aankondig. De DPE Shield 

Landbouw is de "grote zus" van de DPE Landbouw, met de vergelijkbare effecten: 

 

• Een dramatische toename van de plantmassa (een toename van naar schatting 50%). 

 

• Een nog dramatischer toename van de gewasopbrengsten met maximaal 200% (3 keer 

de vroegere opbrengsten). 

 

• Kortere groeitijden en langere groeiseizoenen (sommige producten zullen waarschijnlijk 

twee oogsten per groeiseizoen kennen). 

• En dat alles met 50% minder water en zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. 

 

• En met speciale technologie om het lawaai van windmolenparken, een moderne en 

groeiende plaag, tot zwijgen te brengen. 

 

Deze resultaten worden prachtig gedemonstreerd door de proef in Sardinië, die u kunt 

downloaden via deze link. 

 

Deze apparaten brengen ook de extreme EMF-eliminatie en andere voordelen van de 

standaard DPE-apparaten, die ons beschermen tegen 5G en hevige stormen, zoals 

gedeeld op www.dpe100.com. 

 

De sleutel tot het DPE Shield Landbouw is echter dat het de landbouwzone uitbreidt tot 

1964 Ha waardoor het een zegen is voor grootschalige gebieden, of dit nu grote 

grondbezitters zijn of uitgelijnde lokale boeren die het voordeel willen delen. 

 

Grote delen van de VS verkeren momenteel in droogte. Wat als u uw gewassen of weiland 

zou kunnen verbouwen met 50% minder regen? Een DPE Shield Agriculture zou de 

levensvatbaarheid van alle soorten landbouw kunnen veranderen in 

omstandigheden van beperkte regenval, of die nu ongewoon of alledaags zijn. 

 

Naar mijn mening zullen de DPE-landbouwapparaten de voedselproductie over de hele 

planeet transformeren, en de proef in Sardinië bewijst dit op bewonderenswaardige wijze. 

Stel je voor dat je 50 dagen eerder dan normaal tomaten kunt oogsten, zoals deze proef 

heeft aangetoond? 

 

Met vriendelijke groet, 

Richard 

Dr. Richard Presser 

http://magicdichol.com/Brochures/Pilot%20Sardinian%20Installation%20Brochure.pdf
http://www.dpe100.com/
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Ik ben erg dankbaar voor de DPE Landbouw. Het voelt veilig om in de buurt te zijn, 

vooral in deze uitdagende tijd.  

 

Wij hebben een tuin die twee jaar "oud" is en we gebruiken de DPE Landbouw nu al 

meer dan twee maanden. Onze tuin heeft veel schuttingen met klimop voor privacy 

en extra groen. Vóór de DPE Landbouw zat de klimop vol met luizen. Nu is het 

zo veel beter en groeit het snel. Ik moet zeggen dat alle bomen prachtig groeien, en 

hoewel het soms moeilijk te zeggen is of dit komt door een goed groei-jaar of door 

de DPE-landbouw, denk ik zeker dat alles sneller groeit door de DPE. Ik zie het 

vooral bij onze Quercus Ilex bomen. Dit zijn langzaam groeiende bomen en ze 

deden het niet goed in 2021, evenmin als onze wilgenbomen. Nu doen ze het 

allemaal prima. Soms kunnen we de groei niet bijhouden (zoals met ons gras)!  

 

Eerder hadden we wat problemen met onze heggen, hoewel de meeste het hebben 

overleefd. Een paar hebben het niet gehaald, maar die waren misschien al te zwak 

voordat de DPE Landbouw arriveerde. We hebben ook een heel klein 

appelboompje, waar veel luizen en mieren op zaten voordat de DPE Landbouw 

kwam. Ik denk dat de boom zo onder de luizen zat dat het voor de DPE moeilijk was 

om hem te repareren. Op dit moment zitten er nog maar drie appels in, maar 

misschien heeft de DPE meer tijd nodig om een optimaal evenwicht te creëren. Ik 

denk dat we hier wat meer geduld moeten hebben.  

 

We hebben de laatste weken ook veel chemtrails gehad. Ze gebeuren bijna elke 

dag. Ik zie dat de DPE Landbouw werkt en dat de blauwe lucht begint te verschijnen, 

maar ik denk dat dit weer zo'n geval is waarin ik nog wat langer zal moeten wachten 

om grotere resultaten te zien. 

 

Eén leuk ding is dat er heel vaak een grote huishaas is langsgekomen - en met een 

kleintje nu. Ook zijn we meer vogels gaan zien. Het leek wel of er vorig jaar veel 

vogels verdwenen. Jaren geleden waren er zoveel meer vogels. Ik ben zo blij dat ik 

ze langzaam zie terugkeren.  

 

Over het weer kan ik niet veel zeggen. Het is heet en droog hier, maar we 

besproeien het land omdat we veel gras hebben. We durven het niet minder water te 

geven want ons gras wordt snel geel. Misschien zien we volgend jaar genoeg 

verschil met de DPE Landbouw dat we het land minder kunnen besproeien. Hopelijk 

hebben we dan ook minder chemtrails. 

 

Ik denk dat we nog wat meer geduld moeten hebben voor de echte magie, maar we 

zijn erg blij met onze DPE-landbouw. We voelen ons heel goed - ondanks alles wat 

ze sproeien - en onze tuin groeit ook heel goed. Ik denk ook dat we minder last 
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hebben van muggen. Elk jaar heb ik last van muggenbeten, maar dit jaar heb ik er 

nog geen gehad. 

 

Dus, ik geniet van de DPE Landbouw.  

 

Ik werk nu een jaar als controleur op een landbouwbedrijf. Als ik zie hoeveel geld er 

wordt uitgegeven aan bestrijdingsmiddelen, dan huilt mijn hart. Ik zou graag zien 

dat daar verandering in komt en ik denk dat de DPE Landbouw daar een grote rol in 

zou kunnen spelen. Helaas zijn de eigenaars nu niet bewust genoeg, hoewel ik hoop 

ze in de toekomst te kunnen overtuigen. Het zou prachtig zijn om goede resultaten te 

zien bij boeren die de DPE Landbouw gebruiken, en ik zou graag met hen in contact 

komen. We hebben allemaal goed biologisch voedsel nodig zonder de rotzooi. 

 

Sonja, augustus 2022. 

 

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

 

Hoi Richard,  

 

Ik heb van jou getuigenissen ontvangen voor de DPE Agriculture en ik vond dat je 

onze ervaring met de DPE100 hier bij ons thuis moest weten. Deze tomaten, 

aardappelen en aardbeien zijn dit jaar bij ons thuis in containers gekweekt!  
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Onze bloemen over het hele terrein hebben de grootste bloei die we ooit hebben 

gezien. Deze oranje rozenstruik produceerde veel grotere bloemen dan in de 

afgelopen jaren, en nu hebben we een tweede bloei aan de gang - dit is nog niet 

eerder gebeurd.  

 

 
 

Misschien zijn deze geweldige resultaten te danken aan onze DPE100, maar er is 

geen manier om het zeker te weten. 

 

Het enige wat ik kan zeggen is dat vorig jaar het eerste jaar was dat we de DPE100 

hadden. We zagen een verschil in dat eerste jaar, met resultaten zoals dikker 

gebladerte en gras dat groeide op plaatsen waar het voorheen niet groeide. Dit 

jaar zijn de visuele resultaten van de DPE100 nog duidelijker.   

 

 Stacey Gaiga, augustus 2022.  

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

 

Hallo Richard, 

Goede resultaten met de DPE Shield Landbouw die ik hier installeerde... De kersen 

waren groot - zowel in grootte als in hoeveelheid - en de venkel was ook groter. Er 

waren ook veel minder parasieten. Dit was ook het geval met de druiven. 

 

Daar komt nog bij dat we een zeer warm seizoen achter de rug hebben, toen we 

enkele dagen geleden plotseling een lage temperatuur kregen. Het weer moest 

grote schade aanrichten, maar dat is niet gebeurd. We hadden gewoon een goede, 

normale regenbui gedurende een langere periode. 
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Het volgende gebeurde in de buurt, binnen de straal van vijf kilometer van mijn DPE 

Shield Landbouw:  

 

 
 

 

Een vrouw stuurde me deze foto van haar kersen omdat ze ongewoon groot zijn, 

maar ze wist niet waarom. 

 

Giovanni, juli 2022. 

(Giovanni is de maker van de DPE-apparaten;  

Zijn DPE Shield Landbouw heeft een werkingsgebied van 1964 hectares.) 

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

 

Ik wil even vertellen wat volgens mij het effect is van de DPE Agriculture die ik een 

maand geleden heb geïnstalleerd. 

 

Met onze recente voorspelling van twee weken hagel en wind voor Melbourne, 

deed ik mijn gebruikelijke voorbereidingen om ons eigendom in Greendale, Victoria 

te beschermen - vooral met betrekking tot de sterke windtunnel van west naar oost 

die we vaak ervaren, wat er helaas toe leidde dat twee van onze oudste gom- en 

eikenbomen vorig jaar werden ontworteld of doormidden braken. 

 

In angstige afwachting wachtte ik elke dag, ervoer en observeerde hoe de wind 

naderde en door en over de bomen bewoog op de heuvel aan de rand van het 

terrein. Dan, verrassend, tien tot twintig minuten later, niets. 
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De regen viel ook hevig en werd dan langzaam zachter (bijna als sneeuw), en het 

was net genoeg om de grond te besproeien of de watertanks bij te vullen. En, 

natuurlijk, de zonneschijn zou dan volgen. 

 

Dit patroon zou zich voortzetten gedurende de hele hierboven voorspelde dag. 

 

Ik kan er niets aan doen dat ik de DPE Landbouw elke morgen als ik er langs loop 

erken en er op natuurlijke wijze mijn dank voor uitspreek, en dat ik er op die manier 

een heel persoonlijke band mee krijg. 

 

Ik dank u, 

 

Nicole, juli 2022. 

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

 

 

Mijn zoon en ik wonen buiten Santa Fe, NM en toen deze staat werd getroffen door 

rampzalige bosbranden, besloot ik een DPE100 aan te schaffen om te helpen bij de 

regeneratie.  We zitten in wat vroeger ons "normale" moessonseizoen was.  We 

waren naar de stad gegaan om wat boodschappen te doen en waren op de 

terugweg naar huis toen de hemel openging voor een zeer zware wolkbreuk en het 

zicht bijna nihil was. Ik vroeg me af of de modderweg van 1 mijl waaraan we wonen, 

ook zou worden getroffen.  Mijn zoon is op deze weg opgegroeid met zijn vader, die 

onlangs is overleden, dus hij wist hoe erg het kon worden. Tot mijn verbazing was 

dat niet het geval, en hoewel het hier regende, was het zacht en waren de 

omstandigheden niet zo gevaarlijk geworden als in het verleden.  Ik heb gewacht op 

iets ernstigs om te kunnen zien of de DPE100 aan zijn prachtige verwachtingen 

voldeed en nu had ik het bewijs.  God zegene de uitvinder en zijn team voor zijn 

schepping, want ik heb nu het bewijs van zijn doeltreffendheid.  Ik dank u hiervoor! 

 

Raya, juli 2022 

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

 

 

Ik heb veel succes gehad met onze planten, zowel voor de binnenkweek als 

voor de buitenkweek, nu het seizoen hier is aangebroken. 

 

Onze komkommerzaden ontkiemden in 4 dagen, wat volgens de zaadverpakking 

10 tot 15 dagen had moeten duren. De rest van onze zaden, behalve onze paprika's, 

ontkiemden binnen een week. 
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Al onze planten staan nu 30 mei in hun huis voor het seizoen en we hebben al 3 

courgettes geoogst en ongeveer 10 komkommers die we gisteren hebben getrokken. 

Onze hele tuin ziet er gezond en gelukkig uit. Dit is de beste tuin die ik heb gehad 

sinds ik 10 jaar geleden begon met het aanleggen van tuinen. 

 

Het is ook een koude start van ons seizoen geweest. We hebben een gemiddelde 

dagtemperatuur van 15 graden Celsius gehad en een gemiddelde 

minimumtemperatuur van 5 graden. 

 

We staan op het punt om tegen het einde van de week de bovengrens van de twintig 

te bereiken, dus ik ben benieuwd hoe de planten het zullen doen met wat mooi warm 

weer. Ik zal jullie binnenkort wat foto's sturen. 

 

Update - We hebben net 13 komkommers geoogst van 3 planten die in potten van 

10 inch buiten op het gazon groeien. 

 

Steve, Canada Juni 2022 

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

 

Goedendag Richard, 

 

Ik ben blij te kunnen melden dat in het tweede jaar van mijn wijngaard, de oogst 

die niet erg groot zou moeten zijn, behoorlijk groot is. 

 

We zouden in staat moeten zijn om dit jaar wijn te maken, wat zeer ongebruikelijk is. 

Meestal duurt het 3 tot 4 jaar. 

 

We hebben zelfs het eerste jaar druiven gehad, wat ongehoord is. 

 

Bovendien is het fruit aan onze citroenbomen toegenomen. 

 

Hartelijk dank. 

 

Veel geluk, Sherry Juni 2022 

 
-------------- 
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Hoi Richard, 

Er is geen beter bewijs dat de DPE100 werkt, want 

zowel dieren als planten zijn niet vatbaar voor het 

placebo-effect. 

 

Onze kat is terminaal ziek en is haar hele leven 

bang geweest voor mensen. Op dit moment komt 

ze steeds weer terug naar de paal om wat troost te 

vinden. Ik kan haar zelfs zachtjes aaien. 

 

Wat een geschenk is dit. Het is een wonder. 

 

Hartegroet 

 

Gansi juni 2022 

 

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

 


