Is het een geest, orb of toch iets anders? (Update + video)
Woensdag, 03 januari 2018 14:20

Met onze menselijke zintuigen kunnen we maar een beperkt aantal zaken waarnemen,
maar dat er veel meer is dan dat wij zien, is een (wetenschappelijk) feit.
Alleen is het niet altijd even duidelijk wat er zich dan in die voor ons onzichtbare dimensies
bevindt, zoals bij de onverklaarbare verschijnselen die zich voor doen in een werkplaats in
Texas.

Onlangs schreven wij het onderstaande artikel over het vreemde fenomeen orbs genaamd.
In dart artikel komt ook de mainstream uitleg over orbs aan bod en die is in het kort als volgt: De
eerste denkwijze bekijkt het als een heel duidelijk gevolg van een flits reactie op stofdeeltjes,
insecten of vochtdruppels in de lucht die voor de camera komen.
In dat kader is de volgende net gemaakte opname heel interessant. Deze is gemaakt met een
zogenaamde wildlife webcam in de Amerikaanse staat New York.
Je ziet op de beelden een wilde vos wat rondscharrelen en opeens komt er een orb aanvliegen.
De vos schrikt en holt weg, iets dat natuurlijk nooit zou gebeuren als het een stofje voor de lens
zou zijn geweest.
Is hiermee dan onomstotelijk bewezen dat orbs bestaan en dat het geen stofdeeltjes of vuiltjes
zijn?

Origineel artikel: 22 november 2018
We lezen en zien de laatste jaren steeds meer over orbs. Een soort vreemde rondjes die
vaak op foto's verschijnen en waarvan niemand eigenlijk precies weet wat ze zijn.
De mainstream media verklaring voor een orb is als volgt:
Een lichtbol, in het Engels een light orb, is een optisch verschijnsel dat zich voordoet bij het
maken van foto's, bestaande uit typische cirkelvormige witte, of doorzichtige vlekjes.
Het schijnt dat orbs een relatief nieuw fenomeen is:
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Het fenomeen ‘Orbs’ is een relatief nieuw fenomeen. Het is pas 20 jaar oud, althans toen is het
ons pas echt als zodanig opgevallen.
Er zijn eigenlijk twee soorten gedachten over wat deze orbs dan wel precies zouden zijn c.q.
veroorzaken.
De eerste denkwijze bekijkt het als een heel duidelijk gevolg van een flits reactie op stofdeeltjes,
insecten of vochtdruppels in de lucht die voor de camera komen. Het zijn dus natuurlijke
oorzaken die voor de vertekening van de foto zorgen. Dit verschijnsel komt vooral voor bij
camera’s met ingebouwde flitser, doordat de flitser dicht bij de lens zit.
De tweede denkwijze is totaal tegenovergesteld; de ‘orbs’ zijn een paranormaal verschijnsel en
niet van natuurlijke oorzaak. Sommigen beweren dat orbs enkel op een bepaalde plek
verschijnen, of aangetrokken worden door menselijke activiteiten (zeker als deze activiteiten
rond kinderen draaien).
Maar, hoe zit het dan als je die orbs duidelijk ziet bewegen op video?
Er is een werkplaats in de Amerikaanse staat Texas waar al jarenlang paranormale activiteiten
plaatsvinden. De eigenaar van die werkplaats heeft camera's laten installeren en op de beelden
daarvan zijn interessante zaken te zien.
Het lijkt enigszins op een aantal orbs die heen en weer door het beeld bewegen. Het kunnen
geen dingen zijn zoals stofdeeltjes want je ziet ze regelmatig van richting veranderen. Het
kunnen ook geen insecten zijn, want de orbs zijn min of meer doorzichtig
Aan het eind van de clip is er nog een opname te zien van "iets" waarvoor geen verklaring is.

Zijn het nu een soort geesten, orbs of een andere vorm van energie? Is het iets dat
wetenschappelijk te verklaren is of hoort het thuis in de onverklaarbare wereld van het
paranormale?
Mocht iemand een theorie hebben of iets dat wij over het hoofd hebben gezien, laat het ons
weten. En ter verdere ondersteuning bij het denken, hierna nog even een deel uit een eerder
artikel
dat wij
enkele jaren geleden schreven:
Een lezer heeft een ervaring met deze orbs en stuurt ons het volgende (dank!):
Ik ben sinds kort verhuisd en op één of andere manier voel ik aanwezigheid in huis.
Omdat er al vele dierbaren van mij niet meer in aardse bestaan zijn, dacht ik laat mij eens
kijken of ik de entiteiten (orbs) kan vastleggen op foto.
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Ik stuur jullie twee filmpjes, ik dacht dat deze bijlage van de plant is, hierop zie je op de
hoogte van de witte bloempot vanuit het groene gordijn ook nog iets meer aparts tevoorschijn
komen dan alleen orbs, wat richting de dekenkist gaat maar ook daar verdwijnt.

Op het tweede filmpje wat ik met een andere email verstuur, zie je werkelijk een invasie
aan orbs, niet meer te tellen. Deze zie ik niet met het blote oog.

Ook ik ben paranormaal met de gaves; Heldervoelend,-wetend,-horend,-ruikend maar ook
maak ik astrale reizen mee zoals Nostradamus ze had.
Wanneer dit gebeurd, weet ik voortaan dat het kort daarop het wereld nieuws is en dat zijn
niet de mooiste nieuwsberichten.
Ik krijg er helaas geen tijdstip en of werelddeel bij waar het gaat gebeuren maar mocht ik dat
wel erbij krijgen,
Wie zou mij dan geloven...
Soms weet ik al iets van tevoren waar ik zelf nog niet eens weet van heb of kan hebben.
Ik heb jullie ook ooit aangeschreven dat ik 21 oranjebollen tegenover mijn oude woning over
de daken zag glijden met een gelijkwaardige snelheid.
Helaas heb ik daar geen filmpje van omdat ik toen nog niet in bezit was van een smartphone,
een ouwe muts of laatbloeier daarin ;)
Dit was in Eindhoven, er waren wel twee getuigen. Eén bij in de woning aanwezig die ik
lijkbleek zag wegtrekken maar ook een onbekende man voor mij die tegenover een winkel had
die hij om 18.00 uur ging sluiten.
Ik heb deze man nog gesproken en die is zelfs nog naar het vliegveld gereden omdat hij
dacht dat er vliegtuigen niet mochten landen, Zijn verhaal horende, was het voor hem of hij
van onder af in iets heel groots ronds keek met allemaal lichten.
Ik had jullie eerder deze maand foto's gestuurd met het verhaal dat ik entiteiten wilde
vastleggen maar iets anders tegen kwam, daar was iets uitvergroots(een soort ET) op te zien
wat niet met het blote oog in huis te zien was.
Helaas namen jullie mij denk ik niet serieus maar ik was het wel.
Kijk maar of jullie de twee filmpjes willen delen met Niburu lezers, ik vond het interessant
genoeg om ze naar jullie op te sturen.
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