
Het definiëren van de Piramide Lichtmotor:

We werken hier met de elementen zoals Koud, Warmte, Water/waterstof en 
zuurstof/zuurstofgas. We nemen een vierarmig vierkant met aan elke poot aan de uiteinden 
een magneten elk van 10 graden rond/breed en elk magneet trickerd een element als die 
passeert. Op elke van de vier armen zit een laserlicht. Eentje die makkelijk zichtbaar zou zijn 
als die op de Maan wordt geschenen. Elk van de vier heeft een eigen specifieke kleur van bijv. 
rood, blauw, groen en geel die in een spiegel reflecteert. Dat staat in een rondebak van 
ongeveer één vierkante meter, die opgebouwd is uit 36 magneten en die hebben alle een 
speciale vorm en graden (only JB knows) die elk 10 graden breed zijn om 360 gradenrond te 
krijgen. We werken hier dus op een draaitafel die niet groter hoeft te zijn dan een meter in 
doorsnede en die ook in alle denkbare manieren te verstellen is. Op elke stang van de 
vierarmig arm zit een veer en door de centrifuge krachten worden die magneten naar de 
buitenste ander magnetenring gedwongen om zo de gelijke polen te raken. Steeds na het
passeren van een van de magneet moet de pool omgezet worden. Dat omdat er maar vier 
magneten van de 36 gelijk polige moet zijn die de andere 32 van de vierarmig magneten weer 
aantrekt om er ook zo voor te zorgen dat de vrij gekomen elementen gevangen worden 
gehouden tot aan dat de volgende arm er weer is enz. Dat alles moet dus traploos geregeld 
kunnen worden (snapt u het nog?). 

De buitenrand moet linksom en de binnenarm rechtsom onafhankelijk van elkaar kunnen 
draaien. De toeren van de vierkante binnenarm moet zo veel rondingen/snel kunnen
ronddraaien tot ze elkaar zouden kunnen raken. De buitenring moet gewoon heel veel 
rondjes/toeren kunnen maken/draaien zodat we veel wrijving kunnen opbouwen. Op de 
lasnaad waar de 36 magneten tegen elkaar aanstaan moeten vier spuitmondingen uitmonden 
die elk de bak in uitwasemen. De vier spuitmondingen lopen als volgt; De bovenste spuitmond 
is koud, daaronder zit water, lucht en onderaan zit warm. Dan vier stangen waarvan elk arm 
van de vierarmig magneet in verbinding staat en uitarmen bij een open verbinden dat iets kan 
dragen (only JB knows). Alle 36 magneten staan in verbinding die ook uitmonden bij het 
draagvlak en tussen de vier stangen met elk 9 (4x9=36) uiteinde om ze zo te verdelen (later 
gaan we hier wel dieper opin).

Er zouden in samenwerking met verschillende Universiteiten ondertoezicht van NASA, gefilmd 
door National Geographic en/of Discovery Chanel vier Piramide Lichtmotors gebouwd moeten
worden. Die dan op statistische plaats de delict (rond de North Pacific Ocean) worden 
gestationeerde in de aanloop naar de Zonsverduistering op datum 20/05/2012. Dan wordt de 
Piramide Lichtmotor ingezet op 20/05/2012. Want dan treed de natuurlijke afweersysteem 
(immuunsysteem) van Moeder Aarde en de Kosmos inwerking! 

Ik hoop dat ik me enigszins, met deze korte handleiding me duidelijk genoeg heb gemaakt. 
Want ik weet niet of iemand het wel beseft van Wat en Waarom het staat te gebeuren dat op 
20/05/2012 gaat plaatsvinden. Als er niet snel wordt ingegrepen ons Zonnesteles in 
samenwerking met haar Sterrenstelsel en andere uit ons zichtbare Sterren en Planeten samen 
met Hunab K’u? Want Moeder Natuur is gewoon bezig met een natuurlijk afweer (voor the 
globe doctor is het zo overduidelijk). Ze is zich aan het verdediging tegen de leegroof door 
haar gasten (de mensheid) check: http://www.mayan2012prophecy.org

Met vriendelijk groeten,
ceo The United Universe 
Johan van der Beek  
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