
Zo'n 50 jaar geleden toen ik mijn fotografisch bedrijf begon waren er praktisch geen camera's 

met automatische belichting.  

Wij moesten de licht doorlaatbaarheid van de lens met een diafragma handmatig regelen. 

Weinig licht betekende diafragma helemaal open. 

Veel licht diafragma bijna dicht. 

Dat is sinds de komst van automatische belichting niet meer handmatig nodig maar gebeurt 

door middel van een aantal sensoren welke over het opname vlak/beeld verspreid zijn. 

Welnu ik vertel dit omdat het van groot belang is bij het beoordelen van de bewuste video. 

Dan nog iets. 

Wolken bevinden zich meestal op verschillende hoogten. 

Bovendien verschijnen er in de video open plekken tussen de wolken. 

Dat er open plekken zijn is goed te zien op frame 4:50 links boven (blauwe lucht) 

Wat doet de autobelichting bij zo'n donkere hemel? 

Die gooit het diafragma helemaal open maar..... als dan tussen de wolken een stukje 

lichtblauwe lucht verschijnt wordt dat stukje zwaar overbelicht en dus als overdreven stralend 

wit weergegeven. 

(Behalve als zo'n licht gedeelte toevallig langs een sensor voor de autobelichting langs schuift 

dan zal de lens doorlaat gecorrigeerd worden en zal het overbelichte deel zijn ware densiteit 

en kleur tonen, zoals bij 4:50) 

Omdat wolken zoals in deze video zich op verschillende hoogten bevinden zal de zon zelfs als 

deze nog niet te zien is van wegen de kromming van de aarde toch als eerste licht werpen op 

de hoogste wolken. 

Het licht op die wolken hoeft niet perse donker rood te zijn wanneer het licht er rechtstreeks 

zonder beïnvloeding op kan schijnen.  

Ook hier vanwege de kromming van de aarde. 

Ha ha, ingeval van een platte aarde zal ik mijn onderbouwing moeten herzien. :-) 

Bij 2:46 komt er volgens de commentator helemaal links een object in beeld maar hoe kan een 

object wat zich minstens zo ver als de zon bevind precies zo snel als de wolken verplaatsen. 

En dat geld voor al zijn 'objecten!' 

Het feit dat de lichten zich los van de zon in de zee weerspiegeld is geen bewijs dat de lichte 

vlekken objecten zijn. 



De zeespiegel is geduldig en reflecteert alles zonder onderscheid.  

Even naar de afzonderlijke frames. 

06:22:51  

Dit frame is een heldere lucht (waarschijnlijk blauw) maar met donkere wolken. 

En niet een donkere lucht met een lichte plek zoals het firmament met sterren en planeten. 

Dat is een groot verschil. 

06:30:51 

Zonegloed kleurt de hemel en deze gloed kleurt ook de onderkant van enkele ander wolken. 

Niks mis mee. 

06:35:51 

Hier is de (licht blauwe) opening in het wolkendek geheel overbelicht, ook de zon is 

overbelicht (bijna wit) want zo laag aan de horizon is hij gewoonlijk voor het oog nog 

donkerrood tot oranje. 

07:02:50 

Wolken hebben de zon afgedekt waardoor nog meer overbelichting. 

Hierbij is ook te zien dat de plekken met het wolkendek mee verschuiven. 

Daarbij zegt de commentator.  

“ Dit gaat weg en een andere groep van objecten komt” .....enz 

Nogmaals als een object zo ver weg staat en zo sterk van licht is dat het door de wolken heen 

straalt hoe kan dat met de snelheid van de wolken verdwijnen???? 

08:11:25 

Doordat de zon hier hoger staat en door een lichte sluier van wolken wil dringen plus de 

reflectie in het water heeft de autobelichting het diafragma iets geknepen. 

Dat resulteert nu in een pikzwarte linkerkant, die zoals op het volgende frame (09:04:21 

zonder zonlicht en dus grotere lensopening) weer meer doortekening heeft. 

Conclusie: 

Er zijn geen objecten maar overbelichte openingen , klein en groot, in het wolkendek. 

En ja natuurlijk drijven deze met bijna gelijke snelheid mee met de wolken en verdwijnen 

weer doordat wolken voor elkaar langs schuiven. 



Ik kan er niets anders van maken. 

Vanaf mijn 8e tot mijn 16e was astronomie naast raketten bouwen en lanceren mijn interesse 

en ook mijn hobby. 

Ik was jong en onbezonnen maar had ook contact met iets in mij wat mij leidde. 

Toen ik 14 was zij een stem in mij “het enige wat er bestaat is BEWUSTZIJN en is synoniem 

voor LIEFDE.” 

Later leerde ik dat Haat een totaal gebrek aan Liefde is, net zo als Duisternis een gebrek aan 

Licht. 

Dat haat en duisternis dus niet op zichzelf staande zaken zijn. 

In die tijd heb ik ook gebeden/gesmeekt naar de buitenaardsen dat ze ons zouden helpen 

omdat ik toen al voorzag dat wij het als mensheid alleen niet zouden redden. 


