Mogelijke verklaring van het vreemde blauwe licht (Update)
Woensdag, 15 januari 2020 10:20

We lieten gisteren beelden zien van een bizar blauw licht dat zich over een spoorbaan bewoog
en vervolgens explodeerde.
Er werd gesuggereerd dat het misschien een soort bliksem zou kunnen zijn, maar nu komt er
een heel andere verklaring.

Update: 15 januari 2020
Het raadsel van het vreemde blauwe licht bij een spoorlijn lijkt opgelost.
Wij ontvingen de volgende, niet zo vriendelijke mail:
De lichtbol waar u ondertussen al 2 artikels aan verspild hebt, is gewoon een
computeranimatie, dus CGI, gemaakt door Andrei Trukhonovets

Wedden dat u dit niet rechtzet?
Ik heb zelf nog bij een visual effects bedrijf gewerkt, dus als er VFX of CGI in de titel staat dan
weet je hoe laat het is.
Wat deze niet zo aardige man niet vertelt is dat de video zoals die viraal ging niet op Youtube
stond, maar op Facebook waar voor zover wij kunnen zien geen CGI bij staat.
De Youtube video zoals hij die aanlevert is volledig met Russische tekst dus ook niet
gemakkelijk te vinden als je geen Russisch spreekt en aangezien deze uit mei 2019 dateert en
er inderdaad 2019 in de titel staat en uit de commentaren in het Engels inderdaad blijkt dat het
hier om CGI gaat, verklaren wij hierbij het raadsel opgelost.
Wat dit alles wel weer duidelijk maakt is dat dankzij dit soort neppers er niet één video meer te
vertrouwen is zonder deze aan een grondige analyse door een expert te laten onderwerpen.
Hetgeen dan ook uiteraard weer betekent dat er veel wel echte video's nooit meer gepubliceerd
zullen worden, omdat niemand meer kan bepalen wat wel en niet echt is.
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Origineel artikel: 15 januari 2020
Hierna nog even een klein stukje uit een artikel van gisteren over een vreemd blauw licht:
Een tenslotte een vreemd fenomeen uit een onbekend land, maar waarschijnlijk Rusland,
omdat degene die de video heeft geplaatst op Facebook, de mooie naam Vladimir heeft.
Je ziet een blauwe orb links verschijnen in beeld, het beweegt zich vervolgens over de
spoorlijnen, je hoort op een gegeven het knetteren van elektriciteit en vervolgens explodeert de
orb helemaal rechts in beeld.
Wat het is, weet voor zover ons bekend op dit moment niemand. Er wordt gesuggereerd dat
het een vorm van
bolbliksem
kan zijn, weer anderen noemen het een geest of een alien.
Kijk en oordeel zelf.

Wij kregen naar aanleiding van dat artikel een aantal reacties, waaronder de volgende (dank!):
Dat filmpje daar zie je een plasma bol. Deze zijn blauw van kleur en ontstaan op een natte
ondergrond, vocht en een stroomdraad waar iets niet helemaal lekker zit en dat zal hier dan wel
de bovenleiding zijn Hierdoor krijg je een plasma en deze plasma onttrekt energie uit de
omgeving. Als je dit met een infrarood camera bekijkt dan zie je onder infrarood ineens allemaal
bollen erom heen die wij met ons normaal oog niet kunnen zien. Ik denk dat dit ook iets
soortgelijks is als de oranje vuurbollen maar die zijn oranje en niet blauw.
Klinkt logisch, maar dan komt een andere lezer met de volgende mogelijke verklaring:
De laatste video in jullie stuk boeide mij nogal, omdat ik het vreemd vond dat naast het blauwe
licht ook een klein blauw stipje het overal volgende op verschillende snelheden. het verdwijnt
even in de grote en komt dan weer tevoorschijn.
Ik weet niet of jullie dat ook was opgevallen, maar dat betekend dat het iets intelligents is. Nu
mij dit zo aantrok ben ik gaan zoeken en jawel de door jullie genoemde naam Vladimir is
Vladimiir Kartsovnik en inderdaad Russisch.
Op een Russische site vond ik een analyse van de video. De teksten zijn Russisch, maar de
foto's spreken boekdelen. Precies wat ik verwachtte.
PS

Dat laatste wat een ontploffing lijkt in de video, lijkt mij eerder een dimensiepoort!!!
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