
NUCLEAIR INGENIEUR
MEHRAN KESHE: FANTAST OF GENIE?

'Mijn nie energie
is oedkoopen
m endelijk'
Beschikken we binnenkort over een onuitputtelijke bran van spotgoedkope en
hernieuwbare energie die bovendien ecologisch verantwoord is? Vo[gens de
[raanse, in cns land wonende en werkende nucleair ingenieur Mehran Tavakoli
Keshe (54) is dat het geval. Enwat meeT is, de man wil het wereldcentrum van
deze revolutionaire doorbraak in Vlaanderen vestigen. 'Op termijn kan dat het land
tU5sen30.000 en 40.000 nieuwe jobs opleveren. Endat is nog maar het begin:

boomd door de Amerikarien. Die
zouden het immcrs niet ziell zit-
ten cia! de man vanuit ons land
opereert. Paranoia? Misschien,
maar wie het verhaal kent van
Lernoul & Hauspie en de bctrok-
kenheid vanAmerikaansc inlich-
tingendiensten bij het keldercn
van dar bedrijf, zal het tach nie!
uitsillilen.
Maar natuurlijk kan w'n geavan-
ceerde technologie ook wor-
den aangewend voor militaire
doeleinden. Dat ZOU trollwens al
gebeurd zijn. Toen onlangs cell
Amerikaanse drone (een onbe-
mand spiooagevliegtuig) boven
Iran uit de lucht werd geplukt, is
dat voJgens Keshe gebemd met
de Zollal of Saturn us, een soon
vliegende schotel die gebruikt
maakt van Keshe's technologie.
Het wordt in Iran alleszins niet
tegengesproken.
In Iran worden nlldealre geleerden
gellqllideerd, door Israel of door de
Amerikanen, zo wordt aangenomen.
Oniangs nag werd een atoomsped·
aUst opgeblazen. Maakt dat Ie nlet
bang?
MEHRAN .ESHE: Ik ben hel gewend
dat inlichtingendienslen mij in de
galen houden, telefoons afluis-
teren en zelfs inbreken am mijn
papieren Ie doorzoeken. Maar ik
heb niets te verbergen. lk werk
oiet in het geheim. Mijo ideeen
en technologische verwezenlij-

Melmm Tavakoli Keshe stu-
deerde aan de Londense

. universiteit en speciali-
seerde :deh als nucleair ingenieur
in controlesyslemen voor kernre-
actors. Het was geen toeval dar hij
in deze sector aan de slag ging. Als
won van een ingenieur die in Iran
dirccteur was van de medische
vleugel van Philips, kwam hij al
heel jong in contact met het con-
cept van stmlingen en licht en wat
men datlrmec kan doen, bijvoor-
beeld bi) mcdische beeldvonning
en kankerbehandeling.
'Ik was elfjaar toen de eerste
mens voet op de maan zene', zegt
Keshe. 'Ik herinner mij nog de Ian·
cering van die rake!. Ik dachl toen
al dOlter toch een andere marlier
moest zijn om 7.O'nraket de lucht
in Ie krijgen. In de jaren zeventig
ontwikkeIde ik mijn eerste ideeen
rond een tnotorsysteem dat nlet
op conventioneIe brandstof draai!
en wilde daarover zelfs mijn eind-
thesis sehrijven, maar dat werd
mij verboden. ·'Begin daar niet
aan, het wI je je diploma kosten",
werd mij gezegd. Aan het eon-
·cept van eonventioncle brandstof
moeht niet worden getornd. Toen
al was men niet echt gebrand op
een rcvoilltionaire verandering in
de wetenschappelijke bcnadering
van het energieprobleem.' •
Pas eind jaren tachtig begon er
meer interesse te komen voor

Keshe's ideecn. Ook vanuit de
NASA. Dc ingenieur ontwikkelde
plannen voor het bouwen van een
plasma reactor en het winnen van
energie llit waterstofin combina-
tie met het gecontroleerd gcbruik
van p!asmamagnetische velden.
Oat is een technologie die, althans
volgens de uitvindcr, haar nut kan
bewijzcn als altematiefvoor de
huidigc milieubelastende brand-
stofvormen en als oplossing voor
het probleem van de opwarming
van de aarde. Maar de technolo·
gie kan oak worden toegepast in
de medische wereld en zau verrc
ruimtereizen mogelijk moeten
maken. Wat dan weer de eerste
slap 7.Otlzijn in het koloniseren
van de kosmos.
Directe winst is echter de energie
die we hier en nu kunnen gebrui-
ken in de indl;lstrie, thuis en op
de weg. Goedkope en vooral pro-
pere energie. Oaarvoor werden al
draagbare stroomgeneratoren ge-
bouwd die hedoeId zijn voor huis-
houdeJijkgcbruik. In tegensteWng
tot windturbinesofwnnepanelen
hebben die noeh wind, noeh zon
nodig, kosten ze minder, nemen
ze minder plaats in en gaan ze
langer mee.
Oat onder meer de olie-induslrie
niet gewonnen is voor Keshe's
ideeen spreekt voor zich, maar
vOlgens Keshe worden zijn pIan-
nen ook doelgericht gedwars-

kingen heb ik eersl zelf uitgewcrkt
en vervolgens laten conlroleren
en verfijnen in samenwerkiog
met gevestigde universiteitcn,
waaronder vooral die van Gent.
Bovendien beschouw ik mijn
werk niet als mijn bezil, maarals
het bezil van de mensheid. Ik heb
in mijn leven genoeg verdi end
om niet nog meer geld te willen.
Oaarom, en om rnijn kennis en
ontdekkingen veilig te stellen voor
het brede publiek, heb ikalles on-
dergebracht in een stiehting. Oat
wil zeggen dat noch ik, noch mijn
k.inderen dit eenzijdig kllnnnen
cJaimen. En als ik ZOLI vcrd\\1j-
nen, moet alles worden overge-
dragen aan de Verenigde Nuties.
Oit is Ie belangrijk voor de toe-
komst van de mensheid en onze
pJaneet.lk wil oak dat die kennis
beschikbaar is voor andere we-
tenschappers, zudat zij er verdcr
op kunnen bOllwen. Wat ik hcb
onnvikkeld, is slechts een eersle
stap in de riehting van een totaal
nieuw onderzoeksuniversum.
Natuurlijk probeen men mij Ie
dwarsbomen. Ik had in het ver-
leden contacten !net Belgische
wetenschappelijke insteIlingen en
de Vlaamse overheid zou me hel-
pen met het vinden van een pick
um een bedrijfte vestigen. ·lbt er
telkens weer radiostilte volgde.
Naar ik aanneem onder druk van
de Amerikanen, die nicl enkel een



monopolie willen op deze ener-
gie, maar vooral niet willen dat
een klein land aJs Belgie hetwe-
rcldcentrum word! van zo'n pro-
grcssieve technologie. Nochtans is
het een buitenkans voor dit land.
Daarom ook dat ik zelf op zoek
ben gegaan naar een geschikt
gebouw waar ik kan stanen met

. de prodllclie van generatoren. Ik
hoop er snel van stan te kunnen
gaan. Voorlopig houd ik de loca-
tie nog gcheim, maar het komI
er zeker. En hel zou economisch
inleresSant zijn voorVlaanderen.
Op termijn kan deze technolo-
gie Vlaandcren tllssen 30.000 en
40.000 bancn opleveren. En dat is
nog maar cen begin.
Waarom denk Ie dat de Amerikanen
erathter zltten?
Omdat er eerst sprake was om
mijn plannen te realiseren in de
nu leegstaandc fabriek van Ge-
neral Motors in Antvverpen. Oat
is ter elfder ure afgesprongen.
De Vlaamse overheid was op de
hoogte en zelfs lOenmalig premier
Yves Leterme wist ervan. En lOch
zijn de besprekingen zander uit-
leg opgeblazen. Nochtans heb ik
altijd open kaurt gespeeld. Ik kan
dan ook enkel maar vermoeden
dat de Amerikanen druk uitoe-
fenen om mijn plannen hicrte
dwarsbomen. Dus neem ik nu
zelf het initialief. Ik ben gehuwd
mel een Belgische, ik vind dit een

prima land als uitvalsba<;is en we
bescllikken luer over uitsteken-
de vorsers en instiruten. Boven-
dien houdt een kleine entiteit als
VIaanderen voor niemand enige
bedrciging in. Waarom zou ik het
dan elders gaan zoeken?
Ie werk kan oak militair worden toe-
gepast en gezien je nationaUtelt zal de
ollerheld wellicht geneigd liin tot enl·
ge lIoorzlchtlgheld. Oat Iran nu oller
een onderschepplngstulg lOUbeschik-
ken gebaseerd op jouw technologie,
zat daar geen goed aan doen.
Ten eerste houd ik strikt de hand
aan mijn kennis en technologie.

nis die beter gediend ZOLI zijn met
een rnenslievende toepassing.
Als Ik hel juisl heb begrepen, 91n9je
lIoor hel basisprintipe vooral kljken
naur de de manier waarop het un]'
versum gevormd is.
Al toen de mens nog in grotten
leefde, keek hij met verbazing
naarvogels. Hoe slaagden zij erin
Ie vliegen? Zo'n 700 jaar geleden
werden in China de eerste pogin-
gen ondernomen om te vliegen.
Vogcls hebben vleugels die ze op
en neer bewegen om zich in de
lucht te verplaatsen. Het princi-
pe van de vleugels nam de mens

Ik ben het gewend dat geheime
diensten mij in de gaten houden
en zelfs mijn papieren doorzoeken

Die is gerc!:,'istreerd en gepaten-
tcerd en de stichting waakt daar-
over. In het verleden deed iemand
zich al eens valselijk voor als mijn
verlegenwoordiger om op die ma-
nier geld los te krijgen, maar daar
hebben we een stokje voor kulmen
steken. Ten tweede kan elke tech·
nologie rnisbruikt worden. Ikzie
niet in waarom de Verenigde Staten
daar cell rnonopolie op moet krij-
gen. De VS is een van de koplopers
in het militair toepassen van ken-

over, maar omdat het bewegen
niet werkle, \Verd gebruik ge-
maakt van motoren. Sindsdien
zijn we nier veel verder gekomen.
Zclfs de space shuttle is afgeke-
ken van vogels en een ruimternket
komi nie! van de grond zander
zware lllotoren en ontzetlend
veel brandstof. Daarom vroeg ik
mij als kind al af of daar echt geen
alternatief voor te vinden was. En
dat vind je in het universum. PJa-
neten hebben geen vleugeJs maar

'vliegen' wei binnen hun systeem.
Zc hebben geen raketlen ofmo-
loren maar genereren wei ener-
gie en zijn binnen verschillende
dimensies wei in beweging. Ze
hebben geen uitlaatpijpen maar
verbranden wei brandstof en ma-
ken hitte aall; sommige intern,
andere, zaals sterren, extern. De
bewoners van die planeten wor-
den beschermd door cen atmo-
sfeer, zaaJs die van de aarde, en
om op die planeten alles op hun
plaats Ie houden, is er de zwaar-
tekracht. Planeten doen dar niet
op nch, maar binnen een extreem
gemtegreerd systeem dat wij 'het
universum' noemen. iemand
vergeleek het ooit met een sym-
ronie. Wat ik deed was; om het
zeer rudimentair te stclJen, dat
basisprincipe overbrcngen op een
ge·integreerd systeem op mcn-
senmaat, gebruik makend van de
twee magnetische veldell van de
aarde en de wissclwerking met de
zwaanekracht.
Sommigen beweren dat jouw Idee-
en legen de gekende natuurwetten
lngaan.
Wat aileen maar bewijst dar zij
die wetten wellicht niet gron·
dig genoeg begrijpen. (lacl/f) En
eerlijk gezegd begrijp ik zclf nog
niet alles van aile mogelijkheden
die ik heb aangeboord. Ecrder
dan mijn werk een revolutie te
noemen, spreek ik van een niellw
inzicht in en een dieper begrip
van de natUUfwetten. Er zijn nag
zoveel natuurwetten die we wel
kennen ofwaarvan we het be-
slaan vermoeden, maar waarvan
we het waarom niet begrijpen,
laat staan hoe wij er ons voordeel
mee kunnen docn. Aileen stel ik
vast dat wat ik bouw, werkt, en
dat dit door andere, onaflmnkelij-
ke onderzoekers wordt bevestigd.
NielS van wat ik in mijn boeken
heb geschrcven, werd weer-
legd. Net zomin aJs men naast
de realisatics op medisch vlak
kan kijken. Bijvoorbeeld voor bet
temgbrengen van mensen die
in een coma zijn verzonken en
bij wie zelfs geen hersenactivi-
{Cilmeer wordt geregistreerd. Of
voor de regeneratie van mensen
die Iljden aan MS of parkinson of
fibromyalgie. Overigens zijn dat
zaken die ik heb ontdekt wen ik
ondermek deed naar het gcbruik
van plasmareactoren voor diepe
ruimtereizen. Heizen met die
snelheden en met die super- •.



snelle bewegingen zou een ingrij.
pend effect hebben op het lichaam.
Daarom ben ik voortdurend op
zoek naar rnanieren om dat fy-
sieke effect te neutraliscren. Stel
je voor dnt je een ruirntetuig laat
vertrekken en het neurosysteem
van de piloot he! begecft, zodat die
in coma vale. Dan zit jc dik in de
problernen. Dus kornt het er niet
enkel 01' aan cen n;anier te vinden
am superruimtereizen technisch
mogclijk te maken, maar oak cen
methode om dat te overleven. Hoe
kUlmen we dat met ons menselijk
lichaam aan? Hoe kunnen we bij
dergelijke enorme krachten fysieke
schade voorkomen en indien no-
dig herstellen?Vandaar dm ik mij
ook verdiep in neurosysternen en
het effect van magnetisehe velden
erop. Zoals al ccrdcr het geval was,
leverde onderzock naar een ruim-
teproject dus kennis op die hier
en nu kan worden lOegepast. Voar
men zegt dal mijn visle Indruist te·
gen de gekendc na!1lllrwetten, zou
men eerst de blauwdruk van her
universum moeten begrijpen. Her
is voor sommigen kennelijk moei-
lijk om builen tc lijntjes Ie denken.
lou de Introductle en op grote schaal
toepassen van jouw technologle de
wereldeconornie nlet aan hel wankelen
brengen?
Alsof die nu al niet wankel!. We ziuen
in een werekh\~jde overgangsfase,
ook wat betren energie, economie
en internationale verhoudingen.
Die overgang verloopt slug en via
opeenvolgende crisissen. Het kan
zelfs finaal verkeerd lopen a1ser op
bijvoorbeeld ecologisch vlak niet
tijdigwordt ingegrepen. De natuur
gaat onderuit en de gevolgen van de
opwanning van de aarde - daar zijn
wetenschappers het zagoed als over
eens - zuBen enorm zijn. Mijn tech-
nologie \can daar grate verandering in
brengen. Ik ben van oordcel dat het,

indien correct tuegepast, de overgang
naar een andere en betere lVereld
enkel zou versoepelen. Als iedereen
voldoende energie, voedsel, gezond-
heidsvoorzieningen en water heef!,
lVat valt er dan nog te vechten? Er
zouden sectoren en arbeidsj:Jlaatsen
wegva!Jen, bijvoorbeeld in de oliesec-
tor. Maar er zullen andere sectorcn
ontstaan die een pak meer arbeids-
plaatsen zullen genereren en waar we
met z'n allen be!ervan worden.
Kijk, elke ingrijpende verandcring
wordt met argwaan bekeken door
zij die vasthouden aan de macht,
ook al gaat dat ten koste van ande-
reno Ook al gaat de ovemlatige luxe
van een kleine elile ten koste van
de meerderheid van de wereldbe-
volking. Mijn technologie \can !:Iaar
iets fundamenteels aan veranderen
en een oplossing zijn voor tal van
werc1dproblemen. Bovendien zou
het de mens kUlmen verenigen rond
een g:roms en gezarnenlijk·project.
namc1ijk de verkenning van nieuwe
werelden diep in het universum.
Daartoe heb ik enkel een eerste en
vQorzichtige stap geze!. lk hoop liat
de rest van de wereld nu voigt.

Ttkst: Dominique Trachet

Info
Op vrijdag 24 februari houdt
Mehran Keshe in zaal DeActe op
de Markt in Ronse een leling over
'Revolutionaire Technologische
Opiossingen mbt Ruirntevaart,
Energie, Gezondheid en Milieu'.
Tickets: € 10.
Reserveren: OSS·3024 58
of 0470·63 88 12.
Mail: carirte@vcpacademy.com
Meer info over het werk van
Mehran Keshe: www.keshefounda·
tion.com
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