
Over de plasma technieken van ir. Keshe

breaking news

In de derde week van 2015 deelde de van oorsprong Iraanse nucleair ingenieur Mehran T. 
Keshe aan ambassadeurs van derde wereld landen een exemplaar uit van zijn zogeheten Magrev 
Generator, een klein blauw apparaat dat zonder input energie genereert, en dat je onder andere 
kunt aansluiten op het lichtnet, of gebruiken in je elektrische auto. Een geniaal concept en een 
genereus gebaar, want dat biedt grote perspectieven. Voordat deze ambassadeurs er elk een 
kregen, dienden zij eerst een vredesverdrag te tekenen, waarin ze beloofden dat hun land geen 
agressie naar andere landen gaat ondernemen.

Dat brengt tegelijk op de tweede opzienbarende daad van deze man: hij heeft aan alle 
staten van de wereld in 2012 aangeboden dat zij zijn verdedigingssystemen gratis kregen, 
wanneer zij ook een vredesverdrag ondertekenden. Veel tweede en derde wereld landen hebben 
dit gedaan, de westerse staten en de VS hebben dit niet gedaan, en hebben dit tot nu toe zuur 
moeten bekopen, want onder andere Iran en Rusland werken met deze technieken. Zij kunnen niet 
worden aangevallen, vandaar de provocaties van de NAVO aan o.a. Rusland, om hen uit de tent te 
lokken. 
Kortom, deze ingenieur denkt in grote samenhangen en is niet enkel op zijn uitgevonden 
machinerie gefocust. Al is deze machinerie op zijn minst opzienbarend te noemen. Zo werken zijn 
uitvindingen op een breed skala van maatschappelijke en persoonlijke toepassingen, van 
gezondheidszorg, het milieu, tot transport en zelfs ruimte transport, op het gebied van defensie en 
ook van energie.

Voordat we zijn uitvindingen gaan bespreken, eerst een korte schets van de mens achter 
de machines.

biografisch

M.T. Keshe is van 1958, en werd geboren uit Iraans-Joodse ouders. Zijn vader was röntgen 
ingenieur, en het werken met nucleaire energie en quantum fysica lag al van jongs af aan in de 
buurt. In Londen afgestudeerd, heeft hij meerdere onderzoekingen gedaan op de bovengenoemde 
gebieden, waarvan de meeste verbonden waren aan universiteiten. Hij vond een zakenpartner, en 
fundeerde zijn uitvindingen en patenten in een stichting, de Keshe Foundation, welke in Nederland 
is gegrond. Hijzelf heeft langere tijd in België gewoond, waar zijn levenspartner ook vandaan komt. 
Totdat koning Boudewijn hem ging bedreigen en zijn dochter gijzelde, opdat hij zijn blijkbaar voor 
de elite onwelgevallige uitvindingen zou terugtrekken. Hierna vond hij bescherming en onderdak in 
Italië, van waaruit hij nu werkt. 

Opvallend is zijn grote zorg om wereldvrede, waar rond omheen ook zijn initiatieven zijn 
vormgegeven. Er zit een duidelijk plan achter. En als je de man in zijn lezingen (die op youtube zijn 
te zien) aandachtig opneemt, zijn vriendelijke uitstraling, maar ook zijn bij tijden choleriek en 
superioriteitsgevoelens en opzichte van de ‘gewone’ mensen, dan geeft hij mij de indruk dat ik 
naar Einstein zit te kijken, maar nu in een Iraans lichaam. De thematiek van vrede was ook een 
aangelegenheid van de oudere Einstein, aangezien hij in zijn jongere jaren bijgedragen had aan 
de ontwikkeling van de atoombom, en de gevolgen daarvan in Hiroshima en Nagasaki had 
ervaren. Keshe heeft een alternatief voor exploderende atoom-splijtende brandstoffen uitgewerkt 
met wat hij noemt zijn plasma-techniek, die is gebaseerd op koude fusie van waterstofgas bij 
huiskamertemperatuur. Het lijkt erop alsof deze Keshe voelt dat hij iets goed te maken heeft naar 
de mensheid. Wat hij dan ook ten volle doet. Over chakra’s en reïncarnatie moet je hem niet 
lastigvallen. Hij is een wetenschapper, en spreekt erover dat alleen de mensen om hem heen de 
echte waarheidszoekers zijn. Wel heeft hij het over de psyche of ziel, en doet opzienbarende 
uitspraken over de werkingen van de hersenen op de menselijke constitutie. Waarmee hij ook veel 
vormen van kanker kan genezen, vanuit de omvorming van voorgeprogrammeerde gevoelens en 
daarop gegronde besluiten in de hersenen. Hij werkt vooral met en vanuit het fysiek waarneembare, 
en hooguit met de levenswereld van krachten, maar boekt er grote resultaten mee.
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de basistechniek

De conclusies uit zijn onderzoekingen, welke de basis vormen voor zijn uitvindingen, zijn 
ronduit revolutionair te noemen. Was Einstein nog koppig naar de quantum fysicus Niels Bohr over 
de ondeelbaarheid van elementaire deeltjes en hun lineaire verschijning in de tijd (wat niet waar 
bleek te zijn), deze Keshe gaat niet uit van atoomkernen en elektronen apart er omheen, maar van 
atomen en moleculen als zijnde een eenheid, wat hij noemt ‘plasma’. Deze hebben een elektro-
magnetische en een zwaartekracht component. Deze beide kanten ontstaan wanneer zij in 
interactie gaan met andere eenheden, zoals moleculen. Maar dit geldt ook voor levende 
organismen, zoals wij mensen, en voor planeten, sterren en zonnestelsels en ga zo maar door. Als 
twee ongeveer gelijkwaardige elektromagnetische velden (en elk voorwerp en organisme heeft 
zo’n veld) met elkaar in interactie gaan, geven ze elkaar elektromagnetische straling, en nemen 
van elkaar zwaartekracht. De materie ziet hij opgedeeld in drievoud: materie, antimaterie en 
duistere materie, en uit een neutron (ongeladen kerndeeltje) in atomen ontstaan een proton 
(positief geladen) en elektron (negatief geladen), en daarmee ladingen. Deze twee principes 
vormen zijn uitgangspunten. Nu zijn er wel meer theorieën gevormd, zoals door John F. Keeley, die 
alle deeltjes, nog kleiner dan elektronen, zag als muziekdeeltjes. Maar diens machines werkten 
enkel wanneer hij erbij was. Keshe zegt dat hij deze principes heeft afgelezen van planeten 
afzonderlijk en naar elkaar. Ieder in zich afgesloten lichaam heeft een elektromagnetische en een 
gravitatie component, en hij heeft die leren hanteren, waardoor hij natuurlijke energetische 
schilden kan wekken, en opheffing krijgt zonder verbrandingsmotoren (zoals in straaljagers en 
raket motoren). Zijn hieruit ontwikkelde plasma technieken schijnen dan ook gezondmakend te 
zijn. In November komen er speciale pennen op de markt die je van veel soorten ziektes afhelpen, 
met een verbluffend eenvoudige techniek erachter. Hetzelfde geldt voor zijn vrije energie 
generatoren. En waarschijnlijk ook voor zijn andere technische vondsten, zoals vliegende auto’s, 
vliegende schotels en ander transportmiddelen.

Het geniale is dat hij niet alleen de zwaartekracht verklaart uit magnetische velden, maar er 
ook mee kan werken. Dat is ondanks Newton’s gravitatiewet (die zegt dat een bepaalde gewicht 
altijd met de zelfde versnelling valt), nog niemand gelukt verder uit te zoeken en ook toe te passen. 
Waarlijk een geniaal concept. En dat straalt deze op het eerste gezicht wat stoffig uitziende 
intellectueel ook uit.

boven- en ondernatuur

Dit zijn termen die in zijn jargon niet voorkomen, maar het is toch goed om vanuit deze 
geesteswetenschappelijke inzichten te kijken. Elektriciteit is gevallen licht, geestkracht, 
elektromagnetisme gevallen astraliteit, zielekracht, en radioactiviteit is gevallen levens-wilskracht 
die de materie splitst, en zich bevrijdt door een hoge mate van energie omzetting uit de gesplitste 
materie. Ofwel wanneer je kerndeeltjes met elkaar fuseert, zoals in de waterstofbom. Deze drie 
krachten zijn de onderaardse tegenhanger van onze verdergaande innerlijke ontwikkeling van 
imaginatie (beeldend denken), inspiratie (sturen in levensprocessen) en intuïtie (de wordings-
wilskiemen uit dingen en wezens bevrijden en ook toepassen in hun ontwikkeling). Als je dit laatste 
ontwikkelt, dan word je een magiër genoemd.

Op dit laatste gebied is Keshe vooral bezig, zij het dat hij zijn denken al flink beeldend heeft 
uitgevormd, gezien de brede horizon van zijn visies: voor hem zijn de dooreen dringende 
magnetische velden van een elektron ten opzichte van de atoomkern en die van een planeet om 
de zon van eendere oorsprong, en werken zij met dezelfde magnetische plasmakrachten 
eenvoudigweg omdat zij elektrische ladingen dragen. Dit is een visionair inzicht, dat ik zelf als kind 
al vermoedde, maar nog geen handen en voeten kon geven. Zijn strevingen voor de wereldvrede 
en de wijze waarop hij zijn werk inbedt in universitair onderzoek en contacten met wereldleiders 
geven duidelijk inspiratie sturende kwaliteiten aan. Dit is een innerlijk ver ontwikkeld mens, ook al 
richt hij zich op het louter aards-fysieke plan. Volgens hem zijn ook wij als mensen een plasma, dat 
wordt omsloten door een huid en waarbinnen een geheel van elektromagnetische en zwaarte 
energie plaatsvindt. Hij is zelfs zo ver met zijn theorie- en praktijkuitvoering dat hij lichaamsdelen 
kan laten regenereren, een vermogen dat we alleen aan lagere dieren, tot aan reptielen, 
toeschrijven. Volgens hem groeit een reptiel-staart aan doordat het dier direct een dunne huid 
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maakt over het stompje, waardoor het dier weer een afgesloten plasma vacuüm vormt, en zich 
zodoende opnieuw van binnenuit kan opbouwen vanuit zijn oerpatroon. En daar heeft hij ook 
mensen ervaringen mee laten doen. Afgezette tenen bijvoorbeeld groeien zo weer aan, en hij 
beweert dat hij dat voor elk orgaan en ledemaat kan doen. De huid wordt daarbij gevormd door 
een zeer dun laagje koolstof, het grafeen (wat in de gangbare wetenschap ook wordt 
geproduceerd, zij het nog op kleine schaal). Waarlijk het werk van een magiër.

Wat betreft de ondernatuur-kwaliteit van elektriciteit en magnetisme: wij zijn dat niet, maar 
hebben dat wel als een essentiële onderdelen van ons gehele wezen. Onze zenuwen functioneren 
door elektrische pulsen, en de activiteit van onze hersenen is te meten als elektromagnetische 
golven. Nu zijn wij dat niet volledig, maar we hebben het wel, en kunnen er ook door functioneren 
op het fysieke plan. Je kunt bij innerlijk schouwen waarnemen dat de ziel en de geest zich 
uitdrukken in het levenslichaam van processen, en zo zich van het fysieke lichaam bedienen. Zij 
drukken zich dan onder andere uit in de genoemde gevallen krachten van elektriciteit en 
elektromagnetisme. Werken met die krachten wil nog niet zeggen dat je alleen bestaat uit die 
werkingen. Maar het zijn wel de krachten die ons beheersing geven over de aardse 
omstandigheden met onze lichamen. Als je zenuwstelsel uitvalt doordat er geen elektrische 
stromen meer door de zenuwcellen, heb je een serieus probleem: je voelt niets meer en bent 
verland. Keshe betrekt bij zijn werken met de mens wel degelijk de ziel als de acteur en beheerder 
van onze gevoelens en daarmee ook de inprentingen die ons tot ziekte doen leiden. Wanneer je 
die verandert, kun je ook de gezondheid van het lichaam in zijn levensprocessen weer laten 
werken. Zo heeft hij ook mensen blijvend van ziektes als MS en kanker genezen. Zijn visies op 
orgaantransplantaties zijn ook heel helder en komen deels overeen met de waarnemingen vanuit 
de geesteswetenschap: hij ziet namelijk de organen de dragers van persoonlijke emotionaliteit, die 
bij donorschap verstorend inwerken op de ontvanger van een orgaan en diens eigen 
zielsgesteldheid.

Over de radioactieve stralingen van zijn generators is hij niet duidelijk. Wanneer het om 
koude kernfusie zou gaan, die waterstof omzet tot helium, dan zou er gammastraling vrij kunnen 
komen. Maar voor zover ik zijn uitwerkingen kan begrijpen, gaat het niet zozeer om fusie, alswel 
om het regenereren van energie door een plasma systeem, wanneer die eenmaal is gevormd, 
overeenkomstig wat gebeurt in zowel atoomkernen als in zonnestelsels. Waarbij geen radioactieve 
straling vrij komt. Je vindt hiervan geen meldingen in zijn werk.

Over het geheel genomen kun je stellen dat hij met ondernatuur-krachten werkt, maar op 
een wijze zoals de natuur in elkaar zit en werkt. Daarvan zijn wij een deel, vandaar ook dat zijn 
technieken geen gevaar voor onze gezondheid betekenen. Het heeft wel verdergaande 
consequenties voor onze mogelijkheden om met de aardse omstandigheden om te gaan, en 
daarmee ook met onze visies en overtuigingen. Om dat duidelijk te maken, bespreek ik hieronder 
kort zijn voornaamste uitvindingen. 

De Magrev vrije energie generator

Deze generator bestaat uit zijn plasma techniek bij uitstek. Erin communiceren meerdere 
energetische eenheden op dynamische wijze met elkaar. Dat levert energie op, en daarnaast slaat 
er moleculaire koolstof neer in de vorm van dunne laagjes diamant en grafeen, en kom er 
waterstof vrij. Tussen de drie elektroden komt er elektriciteit vrij, en dat wordt afgetapt. Aangezien 
het een afgesloten plasma systeem is, regenereert het opnieuw energie uit zichzelf, zoals ook 
planeten hun eigen energie genereren. Volgens eigen zeggen blijft zo’n generator meer dan 30 
jaar werkzaam voordat hij is uitgeput. Dit is geen waterstof-fusieapparaat, dus hierbij komt geen 
radioactieve straling vrij. Voor de video uitleg en bouwtekeningen, zie zijn website 
www.keshefoudnation.org.

Vanuit ethisch en milieutechnisch oogpunt levert deze generator geen grote problemen op. 
Het legt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker hoe hij hiermee omgaat en waarvoor hij de 
stroom wil gebruiken. Maatschappelijk gezien is dit wel een grote omwenteling, want de eigenaren 
kunnen zich losmaken van energiemaatschappijen, die onder andere olie en kolen gebruiken 
welke de aarde sterk vervuilen, en ook waarmee ze een machtsmonopolie over energie hebben. 
We zijn ons daar al gedeeltelijk van los aan het maken door bijvoorbeeld persoonlijk beheer van 
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zonnecellen en windmolens, maar dit is nog sterker losmakend. Het kan maatschappelijk veel 
teweeg brengen. 

transport; van vliegende auto's tot schotels 

Door het kunnen beheersen van de gravitatiekrachten (zwaartekracht) en diens 
tegengestelde antigravitatie, kan elk transportmiddel opgeheven worden van de grond, zodat 
wielen niet meer nodig zijn. Dat betekent auto’s, treinen en schepen die zweven. Minder wrijving, 
dus ook minder energieverbruik. En vliegtuigen die verticaal opstijgen, geen vleugels meer nodig 
hebben, en ook geen lange landingsbaan. Daarnaast minder lawaai, omdat ze geen verbrandings–
motoren met zich meedragen.

Keshe heeft veel geïnvesteerd in een nieuwe vorm van ruimtevaart. Zijn luchtschepen zien 
er meer uit als vliegende schotels. De grootte is geen probleem. Omdat deze de sterke 
zwaartekrachtvelden van de aarde en andere planeten dienen te overkomen, zijn deze wel 
uitgerust met een koude waterstof-fusiecel. Dat levert dus wel wat straling op. In de ruimte werken 
de dooreen dringende magnetische velden hun eigen gravitatieveld op, waardoor de 
gewichtloosheid wordt opgeheven. Ook schijnt het kunstmatige opgewekte velden gezondhoudend 
te werken, aangezien ze een imitatie zijn van wat we kennen van de aardse velden. Er staan 
binnenkort maanreizen gepland, die slechts enkele uren duren. Andere zonnestelsels zijn te 
bereizen binnen enkele dagen. Star Wars is er niets bij. Een bijverschijnsel is dat zo’n ruimteschip, 
net als de andere vervoersmiddelen, een natuurlijk schild om zich schept, dat afweert tegen 
inslagen van stenen en andere voorwerpen. En het geeft licht, iets wat bij verschillende ufo-
waarnemingen al is gemeld. Even voor de duidelijkheid: er zijn meer dan 120 patenten op 
vliegende schotels, alleen worden die niet aan de mensen vrijgesteld. Dat wil Keshe wel doen.

Hier kom je in een geheel ander ethisch veld. Wil je wel ver van onze planeet gaan, of voel 
je dat je op de aarde hoort om je karma af te werken. Dat is voor iedereen apart in te leven en te 
beslissen.

gezondheidspen en amputaties

Keshes' gezondheidsbevorderende apparaten, zoals zijn gezondheidspen, werken ook op 
een plasmagenerator. Het is de elektromagnetische straling die hier heling brengt. Hij heeft op zeer 
diverse gebieden goede resultaten bereikt met heling. Hij stelt dat het alleen je eigen emotionele 
inprentingen zijn die ervoor zorgen dat je ziektes ontwikkelt, en die zelfs bewerkstelligen dat je 
sterft. Aangezien wij een afgesloten systeem zijn en daarom ook een plasma, zouden we als we 
die inprentingen uitzetten, eeuwig kunnen leven. Louter en alleen omdat ons lichaam binnen 9 jaar 
alle cellen vernieuwt, en dit blijft herhalen. 

Het ethische probleem is of je het zelf wilt om duizenden jaren fysiek oud te worden in een 
lichaam, of dat je voelt dat je karma in dat leven en lichaam is afgewerkt en omgevormd, zodat je 
een ander lichaam in een nieuwe incarnatie nodig hebt om verder te kunnen ontwikkelen. Met 
nieuwe vaardigheden en uitdagingen, en ook met de mensen waarmee je karmisch bent 
verbonden. Mocht het waar zijn dat hij gelijk heeft en we door kunnen blijven leven, dan is het aan 
ons met ons lot te doen wat we willen. Vreemd genoeg geeft hij daar geen enkele bespiegeling op. 
Hij blijft hierin de wetenschapper op zijn gebied. Je kunt dat blijkbaar niet van hem verwachten. Hij 
spreekt vaker over God, maar niet over diens helpers, de Engelen, en onze relatie daarmee. Laat 
staan de Aarde-engelen en met hen verbonden elementwezens die alles op aarde vormen en 
onderhouden. Hij spreekt van krachten, louter vanuit het fysieke dus.

voeding

Ook hier komen bijzondere uitspraken. Hij stelt dat hij met zijn plasmatechnieken stoffen uit 
het schijnbare niets kan scheppen, en ook vruchten. En sterker nog, dat hij voor hongerige 
mensen de energetische elektromagnetische golven van voedsel kan produceren waardoor zij zich 
kunnen voeden zonder fysieke substanties. Ook hier kom je tot ethische en ook praktische vragen. 
Zoals dat we met ons voedsel toch leren om de aarde om te vormen, voordat we dat volledig met 
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bewustzijn kunnen doen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant bevrijdt zijn energetische voeding 
ons van de gevangenschap aan het aardse, die ons is opgelegd door de tegenwerkende macht die 
in de Bijbel satan wordt genoemd (esoterisch ahriman), die ons aan het brood, dus aan het eten en 
daarmee het aardse bestaan heeft gebonden. 

omgevingsheling

Met zijn plasma generatoren kan ook radioactieve vervuiling worden omgekeerd door de 
tegen-elektromagnetische straling op te wekken en daarmee de straling te neutraliseren en de 
stoffen op te lossen. Daarnaast kan CO2, NH4, NO2 en SO2, welke allemaal uitstoot zijn van 
industrie, verkeer en ook van dieren, in de plasmareactor omgezet worden tot een vaste stof van 
het element en in water. Hij gebruikt dus uitlaatgassen als een soort brandstof, wat de stof 
neutraliseert.  Hier kun je weinig tegenin brengen. Ook niet dat hij chemische elementen kan laten 
maken en verdwijnen, zoals de alchemisten beweren te kunnen. Een levende plant doet eigenlijk 
niets anders, alleen heeft de gangbare wetenschap dat nog niet willen onderkennen (zie hiertoe de 
onderzoekingen van Von Herzeele).

defensie apparaten

Zijn plasmageneratoren leggen een beschermend elektromagnetisch veld, waarmee je dus 
ook af kunt schermen voor vijandige aanvallen. Er zijn nog activeren systemen, maar daarover 
communiceert hij enkel met landsregeringen. Hij wil deze systemen actief gaan gebruiken wanneer 
de landen niet gaan stoppen met produceren en inzetten van wapens en ook van satellieten. Dit 
om de wereldvrede af te dwingen, wanneer het niet vanuit de vrije wil gaat. Dat is een zeer 
ambitieus plan, maar niet iets waar je ethische bezwaren tegen kan hebben. Wel natuurlijk als je 
geldelijke belangen hebt in de oorlogsindustrie. En dat is juist waar Keshe een omkering wil 
bewerkstelligen.

toekomstperspectieven 

Door al zijn technieken gratis ter beschikking te stellen, geeft Keshe een tegenwicht aan de 
hebzucht die ons op dit moment overheerst, via de banken, multinationals en hun knechten, de 
regeringsleiders, of ze zich nou democratisch noemen of niet. Ook wil hij een wereldvrede 
bevorderen met zijn technieken, desnoods door deze af te dwingen. Hierdoor kunnen de 
wereldburgers wakker worden en zich ook daadwerkelijk emanciperen van die machthebbers en 
hun structuren. Dat biedt een toekomstperspectief waarin we leren delen in plaats van uit hebzucht 
schaarste voor elkaar te creëren. Ongeacht of Keshe nou voor geestelijke ontwikkeling gaat of 
niet, zijn werk en technieken kunnen de mensen verder helpen, en niet op de wijze die we van veel 
SF verhalen kennen, maar juist met schone technieken en vanuit ethische waarden, die we zelf 
kunnen gaan kiezen, wanneer we ons van de dwang van schaarste en geld hebben bevrijd. En dat 
is een hoopvol perspectief.

29 Oktober 2015,

Nicolaas de Jong.
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