Stargate ontdekt naast de zon (video)
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Dat er veel meer is dan alleen onze driedimensionale wereld, daar zijn ook steeds meer
wetenschappers het wel over eens.
Organisaties zoals NASA zijn al heel lang op zoek in de ruimte naar die speciale
toegangspoorten naar andere dimensies en het lijkt alsof er nu één is gevonden, maar niet door
NASA.

De mensheid is al heel lang geobsedeerd geweest over de mogelijkheden om te reizen van de
ene naar een andere dimensie. Dit concept werd ook ooit gebruikt in een televisieserie
Stargate. De serie werd uiteraard gebracht als sciencefiction, maar dat is het helemaal niet.
Ook NASA geeft tegenwoordig toe dat ze zich al jarenlang bezighouden met onderzoek naar
toegangspunten naar die andere dimensie(s).
Zo komen we ook aan de naam Stargate. De betekenis is letterlijk een toegangs- of
sterrenpoort
naar een andere
dimensie. En als we die ingangen kunnen vinden, dan hebben we misschien ook de
mogelijkheid om naar die andere dimensies te reizen en hopelijk ook weer terug.
Die toegangspoorten zijn te vinden in de ruimte zelf, maar ook op aarde schijnen er bepaalde
plekken te zijn die als het ware kunnen fungeren als een stargate. Soms komen mensen ook
per ongeluk terecht
in andere dimensies en er zijn
ook mensen die zeggen zelf een poort
naar een andere dimensie te kunnen creëren.
Echter, tot nu toe zijn er weinig echt concrete stargates ontdekt in de ruimte, maar daar is nu
misschien verandering in gekomen.
De bekende Youtube gebruiker Mr. MB333 kreeg van een lezer genaamd Michelle uit
Californië een aantal opmerkelijke foto’s opgestuurd.
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Op 15 december 2018 maakte zij foto’s van de zon en op één ervan verscheen een
cirkelvormig beeld dat veel overeenkomsten vertoont met de zon.
Op de volgende afbeelding zie je rechts een foto zonder het object, maar wel met een kleine
lensflare en links een afbeelding van het bizarre object.
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