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Het AUKW een manier voor schonere lucht, goedkopere energie kosten, het begin van een 

heel nieuw tijdperk zonder fossiele en nucleaire brandstoffen. 

 

Video``s, rapporten en wetenschappelijke benaderingen op een rij. 

Het 2 meter model op de beurs in Duitsland: MESSE Spot Klagenfurt 17.-21.Sept.2014 

Verein GAIA Auftriebskraftwerk der Firma Rosch INNOVATIONS    

Het 2 meter demomodel: Verein GAIA auf der Herbstmesse 2014 mit Auftriebskraftwerk der Firma 
Rosch  

Video verslag van het AUKW tijdens Freie-Energie Kongress in München. ExoMagazin Ausgabe 
3/2014  

Uitnodiging voor live bezichtiging van het 4,4 meter 5 kW model 21-4-2015 bij de forma Rosch in 
Troisdorf in Duitsland.   Das Auftriebskraftwerk - ES STEHT! (Live-Besichtigung) 

Quer Denken TV, verslag 5 kW model dismantling (uit elkaar halen ) na 10 dagen openstelling voor 
bezoekers, geïnteresseerden, van over de hele wereld. Dit was livestream 10 dagen lang op youtube 
te volgen. 

  

Het 7 meter 10 kW model uit Belgrado waar Rosch al eerder (2012?)  mee bezig was. Thrust Kinetic 
Generator by Rosch Innovations AG 

Het 10 meter model in Troisdorf Duitsland 20-6-2015 wat tijdens deze test maar met 15 kW belast 
werd. Rosch KPP/AuKW power plant / auftriebskraftwerk 18kW start-up and operation. 

  

Wetenschappelijke onderbouwingen over het AUKW: 

*1  A method of extraction (restitution) of the energy supply stored in liquid or gaseous 

mediums and transformation of the energy obtained into mechanical work.    online pdf. 

*2  Rosch AG Flexibles Auftriebs-Kraftwerk Eine einschätzung Prof. Alfred Evert. online 

pdf. 

*3  Entwicklung von Auftriebskraftwerken.  online pdf.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hlSPxLuc5Ls
https://www.youtube.com/watch?v=hlSPxLuc5Ls
https://www.youtube.com/watch?v=nsno0cxzd0I
https://www.youtube.com/watch?v=nsno0cxzd0I
https://www.youtube.com/watch?v=zIMgwn2bVLU
https://www.youtube.com/watch?v=zIMgwn2bVLU
https://www.youtube.com/watch?v=ur9eerZXCXM
http://quer-denken.tv/index.php/1429-gaia-auftriebskraftwerk
https://www.youtube.com/watch?v=jNbbNafIUbc
https://www.youtube.com/watch?v=jNbbNafIUbc
https://www.youtube.com/watch?v=dXGUuyReDFA
http://pesn.com/2015/05/13/9602617_scientific-explanation-for-Rosch-KPP-buoyancy-system/Dohmen_Dokumen_Bilder.pdf
http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0514S23-29.pdf
http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0514S23-29.pdf
http://www.borderlands.de/Links/AuftriebskraftwerkeD.pdf


Test rapporten van derden van het AUKW: 

Test report by: WT Lab World Testing Lab ( 2 meter beurs demomodel ) 20-12-2014 

conclusion:  The Kinetics machine examinated can generate about 180 W   het rapport is 

als bijlage in de mail toegevoegd: TUV-w-reactions.pdf 

EXPERT ASSESSMENT of the power balance of the Kinetic Power Plant (KPP) (AUKW ) 7 

meter model from ROSCH AG. 8-6-2014 Conclusion: The demonstration power plant 

delivers in the operating phase 10,7 kW  het rapport is als bijlage in de mail toegevoegd:  

RAM-Gutachten_ENGLISH_report.pdf 

  

  

GAI website.    http://gaia-energy.org/tag/aukw-projekt/ 

  

Bestel formulier 5 kW AUKW via  GAIA.  http://gaia-energy.org/wp-

content/uploads/2014/07/Anmeldungsformular-GAIA-Workshop-Energieerzeugung-mit-Luft-

und-Wasser.pdf 

  

  

Daar de lezing New Energy New Horizon waar het AUKW aan bod kwam ook ging over 

groei in bewustzijn om met meer vertrouwen te kunnen kiezen  voor wat u wél  wil, waar u 

blij van wordt … daarom is hier ook een link naar een video van Abraham Hicks. 

De kern van de boodschap is: waar je je op focust, groeit en wat je uitstraalt trek je aan … én  je 
creëert je eigen realiteit.   
Abraham vertelt niet allen hoe het universum werkt, hoe jij als fysiek wezen in een lichaam hier op 
aarde functioneert   ,  maar óók  hoe je makkelijk, met plezier een fantastisch leven kan leiden,  hoe 
je met positiviteit en vertrouwen grootse projecten realiseert. 
Abraham Hicks - RAMPAGE - Deliberate Creation Release Resistance 
In deze video komt ook regelmatig de term: “Being in the Vortex” aan bod  …  daarom hier ook nog : 
Abraham Hicks - The Vortex Explained 

Hier nog een keer de link naar het Prezi. doc  waar de presenatie op staat die tijdens New Energy 
New Horizon is getoond.  Je kan in dit dokument op laatjes klikken  dan wordt er op ingezoomd, je 
kan ook gewoon zoomen  door ergens op te klikken en dan te scrollen. Er staan aktieve links in die ja 
naar websites of video`s leiden en je kan ook video`s aan klikken die dan gaan spelen … soms  duurt 
het even  dan moet de PC wellicht nog even de info laden. 
Presentatie: New Energy  New Horizon Heemstede 2015 

In een volgende mail meer over de andere Free Energy technologieën die besproken zijn tijdens New 
Energy New Horizon 2015. 

http://gaia-energy.org/tag/aukw-projekt/
http://gaia-energy.org/wp-content/uploads/2014/07/Anmeldungsformular-GAIA-Workshop-Energieerzeugung-mit-Luft-und-Wasser.pdf
http://gaia-energy.org/wp-content/uploads/2014/07/Anmeldungsformular-GAIA-Workshop-Energieerzeugung-mit-Luft-und-Wasser.pdf
http://gaia-energy.org/wp-content/uploads/2014/07/Anmeldungsformular-GAIA-Workshop-Energieerzeugung-mit-Luft-und-Wasser.pdf
http://www.delezing.nl/lezing/208/new-energy-new-horizon
https://www.youtube.com/watch?v=mG5uO62LDaQ
https://www.youtube.com/watch?v=izeTiRba6QY
http://www.nunederland.nl/info/conferenties.html
http://www.nunederland.nl/info/conferenties.html
https://prezi.com/u1jjy5z3uj-k/new-energy-new-horizon-heemstede-2015/


Ik ben enthousiast over de laatste nieuwe ontwikkelingen. 
Ik ben in het volste vertrouwen dat  we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk. 
Een nieuwe tijd van nóg schonere lucht meer overvloed en vrije tijd  en  voor al ook meer welzijn 
voor iedereen. 

Hartelijke groet 
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