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De Plasmatechnologie van Mehran Keshe (www.keshefoundation.org) opent een
heel nieuw perspectief voor de mensheid en het leven op aarde. Daarbij horen
nieuwe woorden en begrippen.
Ons wereldbeeld gaat er grondig door veranderen en ook ons zelfbeeld, ons
idee over wie wij zijn en wat we als mens kunnen.
In dit artikel geef ik uitleg voor mensen zonder veel technische achtergrond, die voor
het eerst hiermee in aanraking komen.
En ik ben zelf ook student van al dit nieuwe materiaal; laat me weten als ik iets niet
duidelijk heb uitgelegd of verkeerd begrepen. ( follow@xs4all.nl )

1. DE PLASMATECHNOLOGIE VAN MEHRAN KESHE
De opkomende Plasmatechnologie is ontwikkeld door kernfysicus en visionair Mehran Keshe en zijn
team. Zij hebben er tientallen jaren aan gewerkt. Dit plasma is niet de plasma van je televisietoestel,
maar de Plasma die ten grondslag ligt aan alle dingen. Plasma is bronenergie, de energie
waaruit alles is ontstaan en nog ontstaat.
De Keshe Plasmatechnologie verandert heel veel aan wat we voor waar hebben aangenomen,
zowel in wetenschap, geneeskunde, als de manier waarop het menselijk lichaam werkt, de zon, maan
en sterren en zelfs de werking van aandacht en liefde. Het zet alles op zijn kop en het bevrijdt ons
van oude manieren van denken, als we daarvoor openstaan.
En het allerbelangrijkste: deze technologie zal helpen vrede op aarde te brengen. Waarom zou
je oorlog voeren als iedereen beschikt over genoeg geld, gezondheid en alles wat je nog meer wenst?
Ons bewustzijn over wie we als mens zijn is aan het veranderen. We zullen door deze technologie
beter gaan begrijpen dat we allemaal hetzelfde zijn, omdat we uit de dezelfde bron komen. We
zijn daardoor dus ook met iedereen en alles verbonden, we zijn hetzelfde.

2. ENERGIE EN MATERIE ZIJN HETZELFDE
In de wetenschap is al langer bekend dat energie en materie eigenlijk hetzelfde zijn en alleen
verschillend zijn in de verschijningsvorm en daardoor in eigenschappen.
Wetenschappers deden een cruciale ontdekking toen er steeds krachtige microscopen kwamen,
waardoor steeds dieper, kleiner, in de materie kon worden gekeken. Op een gegeven moment, bij
nog een stapje kleiner kijken, verdween de materie en was er alleen nog energie. Bij weer een
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stapje groter kijken was er dan weer materie. Deze tak van wetenschap wordt kwantumfysica of
deeltjesfysica genoemd.
De deeltjesfysica roept allerlei interessante vragen op over hoe energie materie wordt. Als je dat
raadsel oplost gaat er een wereld voor je open.
De Keshe Foundation heeft dit raadsel opgelost en na vele jaren zijn ze zo ver dat de eerste
toepassingen voor mensen beschikbaar zijn. Deze toepassingen liggen op dit moment vooral op het
gebied van alternatieve vormen van energie, gezondheid en het opruimen van milieuvervuiling. (O.m.
Fukushima) In de toekomst zal met deze technologie bijvoorbeeld ook de wijze van vervoer – te land,
ter zee en in de lucht - helemaal veranderen.

3, PLASMA, MAGNETISME EN ENERGIESTROMEN
Alles wat er bestaat heeft een energieveld en al deze velden zijn de ruggengraat van de schepping. Je
kunt ze je voorstellen als opgebouwd uit heel kleine bolvormen, die heel snel ronddraaien; zij
worden Plasma genoemd. De bolvorm heeft een kern zoals een dooier in een ei. Die kern stuurt de
magnetische velden via de bovenkant naar buiten en ontvangt aan de onderkant zijn eigen energie
terug en ook energie van andere Plasma’s.
Elk energieveld en dus elk systeem heeft een uitwaaierende kant en een samentrekkende kant. (Dit
doet mij denken aan inademen en uitademen).

---- plasma met uit- en instroom ----

---- plasma’s in wisselwerking ----

Omdat alles uit magnetische velden bestaat, Plasma, straalt alles magnetisme uit en neemt het ook in
zich op. De zogenaamd lege lucht om ons heen is dus vol van magnetische velden. En op deze
manier is alles wat er bestaat met elkaar verbonden, magnetisch.

We gebruiken niet voor niets woorden als uitstraling, sfeer en energie als we
een persoon of situatie beschrijven!
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Magnetisch veld v.d. aarde

Menselijk energieveld

Magneetveld boomblad

4. ER IS EEN ONUITPUTTELIJKE HOEVEELHEID ENERGIE
Een heel grote verandering in ons denken, in ieder geval in het mijne, is dat de bron van
Plasma onuitputtelijk is. Wij zijn zo gewend aan het denken in optellen en aftrekken. Als je iets
gebruikt raakt het op, en wie iets bewaard, die heeft wat, nietwaar? Eigenlijk zijn wij gewend om te
denken in termen van schaarste. Je moet regelmatig eten, benzine tanken, geld verdienen, zuinig
zijn met energie en vooral nu genieten, want ook het leven is eindig.

De inzichten van Keshe laten zien dat er een onbeperkte bron van energie is en
dus ook, in principe, een onbeperkte hoeveelheid van de ‘gewone’ materie.
De enige reden dat er schaarste is, is dat we (nog) niet instaat zijn om de ene
vorm van energie- Plasma - naar wens om te zetten in een andere vorm zoals
electriciteit, voedsel, kleding en goud.

Als schaarste uit ons leven verdwijnt is er ook geen reden meer voor geweld, oorlog, hebzucht
en armoede; daarom stelt de Plasmatechnologie van Keshe ons instaat om wereldvrede te
helpen creëren. En vrede is de uiteindelijke missie van Mehran Keshe en zijn mensen.

5. NANO, GANS en PLASMA
Bij het woord ‘energie’ denken de meeste mensen aan elektriciteit. Maar elektriciteit is maar een
heel kleine deeltje van alle energie die er bestaat.
De meest bekende vormen van materie/energie zijn vast, vloeibaar en gasvormig, zoals in ijs, water,
waterdamp. De verschillen ontstaan doordat de atomen in de moleculen meer of minder dicht
bij elkaar liggen. In vaste materialen zijn die atomen als het ware heel kleine en heel compacte
bolletjes van op elkaar geplakte atomen. In water zijn die bolletjes minder compact en in waterdamp
zweven die atomen nog verder uit elkaar.
Er zijn nog andere vormen van materie/energie: Nano, GANS en Plasma. Je kunt ze zien als een
andere staat van materie dan vast, vloeibaar en gas.

Eigenlijk is alles wat er bestaat, zichtbaar en onzichtbaar voor ons oog,
een of andere vorm van energie en komt voort uit Plasma.
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Nano
Een mooi beeld waardoor ik nano goed begrijp is de maïskorrel die openploft tot popcorn. Vergeleken
met de vaste maïskorrel is popcorn veel luchtiger en heeft meer volume.
Dat openploffen is als het ware wat er gebeurt als een materiaal, bijvoorbeeld een koperen plaatje
waar we in deze technologie veel mee werken, met behulp van een specifieke bewerking een
nanolaagje geven. De moleculen aan de oppervlakte van dat koperen plaatje ploffen als het ware
open en vormen een heel luchtig laagje dat nog een beetje vastzit aan het oppervlak van koper.
Deze Nanolaag heeft heel andere kwaliteiten dan het koper omdat het een andere staat, vorm, van
materie is. Gewone koper geleidt electriciteit en nanocoated koper geleidt Plasma. Nano is
materie die zich als Plasma (bronenergie) gedraagt.
Omdat deze Nanolaag zo losjes in elkaar zit en zich niet aan iets anders wil hechten, vormt het een
tunnel voor een andere vorm van materie zoals onder meer:
GANS
GANS is een afkorting voor het Engelse Gas in Nano-state of Solid, gas in de Nano staat. GANS is
dus een Plasma dat zich voordoet als de ons bekende materie. Het is geconcentreerde Plasma.
GANS wordt heel veelgebruikt in de producten van Keshe, bijvoorbeeld in gezondheidproducten.

GANS is Plasma (bronenergie) dat zich als materie gedraagt.
Plasma
Zoals gezegd is Plasma de bronenergie waaruit alles ontstaat. Plasma is een zeer
geconcentreerde en krachtige energie die onbeperkt voorradig is. De bron van Plasma droogt nooit
op en deze bron zit in alles en iedereen, namelijk in de atomen van de moleculen waaruit onze
materie is gemaakt.

Overzicht van Vormen van Materie / Energie
Plasma = bronenergie
GANS = Plasma dat zich als materie gedraagt
Nano = materie die zich als Plasma gedraagt
Vast Vloeibaar Gas

 Energie en materie zijn eigenlijk hetzelfde.
 Alles is gemaakt uit Plasma, bronenergie, en deze is onuitputtelijk.
 Keshe heeft ontdekt hoe je die onuitputtelijke bron kunt gebruiken voor
elektriciteit, vervoer, voeding en gezondheid en hij deelt dit met de wereld.
In ruil vraagt hij commitment aan wereldvrede.
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6. HET BELANG VAN BEWUSTZIJN BIJ DEZE TECHNOLOGIE
Bij Plasmatechnologie is bewustzijn van invloed op de resultaten. Dat geldt zowel voor het
productieproces als voor het gebruik ervan.
De reden hiervoor is dat de energie van onze gedachten en intenties scheppend werken. (Doe
maar eens een klein experiment: loop op de rand van een stoep met de intentie om erop te blijven
lopen. Op het moment dat je je gedachten verandert in ‘als ik er maar niet afval’ … val je eraf!)

Werken met bewustzijn: je bewust zijn van het resultaat dat je wilt bereiken;
daar een intentie voor maken en die intentie richten.

Bijvoorbeeld: als ik een gezonde salade maak zeg ik in gedachten ‘hallo salade, wil je mijn lichaam
helpen voeden en genezen? Dank je wel!’ Speelsheid, liefde, dankbaarheid en andere positieve
gevoelens zijn daarbij belangrijk.

Een van de grote veranderingen in ons bewustzijn die eraan komt is dat we beseffen
dat we creëren met onze gedachten en intenties. En dat we dit ook leren te
gebruiken.

Dat is in sommige kringen al veel langer bekend en in de Plasmatechnologie is dat
een onderliggend principe. Je kent vast wel uitdrukkingen zoals ‘wat je aandacht
geeft groeit’.

BRONNEN
Eerste boek van Keshe: The Universal Order of Creation of MATTERS ISBN 978-94-6087-001-9
Introductiefilm over de Keshe Foundation (Engels met Nederlandse ondertitels in te stellen)
https://www.youtube.com/watch?v=UrN99RELqwo
Mediapagina van de Keshe Foundation http://www.keshefoundation.org/media-a-papers
Introductie van de Plasmatechnologie door Dr. Richard Presser
http://www.thecominggoldenage.com/videos/Introduction_to_the_Keshe_Foundation_Plasma_
Technology.mp4
Op mijn blog www.followthehoney.nl heb ik een pagina ‘Keshe’ gemaakt. Daarop zet ik informatie
over de Plasmatechnologie van Keshe.
Kids Knowledge Seekers Workshops
Keshe geeft wekelijkse workshops over de Plasmatechnologie. Dit is in het Engels en vooral bedoeld
voor meer technisch georiënteerde kijkers. De workshops die hij voor kinderen geeft, zijn ook in het
Engels en heel goed te begrijpen voor mensen zonder veel technische achtergrond.
https://www.youtube.com/watch?v=Cdmjr5VEjd4&list=PL7MBzJiLCAR9FgXFPHb6M_m7Ya6rce
naR
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