Observatorium ziet vreemde lichtflits boven Hawaii (video)
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Een sterrenwacht op Hawaii heeft een enorme bolvormige structuur aan de hemel
vastgelegd.

Op internetfora wordt druk gespeculeerd over de uitbarsting die is gefilmd met behulp van een
webcam van de Canada-France-Hawaii-telescoop op de slapende Mauna Kea vulkaan.

De oplichtende bol expandeert en vult vrijwel het gehele scherm om vervolgens weer te
verdwijnen. Verklaringen voor de mysterieuze bol variëren van de opening van een
interdimensionale poort tot de lancering van een langeafstandsraket.

De time-lapse video toont de nachtelijke hemel die gevuld is met sterren tot plotseling een
etherische boog verschijnt. Mogelijk zou het gaan om de lancering van een Amerikaanse
Minuteman III intercontinentale raket (ICBM) die brandstof uitwerpt terwijl het gevaarte de
bovenste lagen van de atmosfeer bereikt.

Volgens een Bad Astronomy blog op Discover Magazine lijkt het fenomeen op een zeepbel en
is de lichtflits een indicatie dat deze is veroorzaakt door een ‘plotselinge impuls van energie en
een snelle expansie van het materiaal’.

Op 22 juni is drie minuten voor de flits naar verluid een kernraket zonder nucleaire lading gelan
ceerd
vanaf de luchtmachtbasis Vandenberg in de Amerikaanse staat Californië. De raket zou
neergekomen moeten zijn bij de Marshalleilanden en met de test wil het Amerikaanse leger
aantonen dat ‘het in staat is langeafstandsraketten te lanceren’.

Zowel de tijd als de vliegbaan lijken overeen te komen maar het blijft een theorie. Het wachten
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is op een officiële bevestiging van het Pentagon of de Amerikaanse luchtmacht.

De Verenigde Staten blijven intussen druk met het afvuren van raketten. Op woensdag lanceer
de
de
Amerikaanse luchtmacht vanaf vluchtcentrum Wallops van de NASA in de staat Virginia naar
eigen zeggen een verkenningssatelliet. Meldingen van mysterieuze lichten boven de oostkust
van de Verenigde Staten op de bewuste dag zouden te maken kunnen hebben met de
lancering van de Minotaur 1 raket.
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Verwant artikel: Pentagon kan mysterieuze raketlancering niet verklaren
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