
Kuu on kunstlik

Dokumentaalvideo ja muusika
Vesa Valtonen



Kuu on kunstlik
Olen soome helilooja ja mul on oma raadio.

> Radio Vesa Valtonen <

http://vesavaltonen.me 

(Android-mobiil: esimene Play Store

ja otsige seejärel “Raadio Vesa Valtonen”)

http://vesavaltonen.me/


Kuu on kunstlik
Olen väga huvitatud
Kuu uuringud
ja sellepärast asutasingi
veebisait:
https://moonfact.com

 It contains a lot of interesting Moon related
items.

https://moonfact.com/


Kuu on kunstlik
Olen avaldanud
Youtube'is:
“Apollo 17: Anomalies and
optical illusions on the Moon”
https://youtu.be/4Enq83nBzP8

https://youtu.be/4Enq83nBzP8


 Samuti olen avaldanud:

1) Marsissa on elämää
2) Marsin kiviä ja eläimiä

Kuu on kunstlik

http://vesavaltonen.me/kuvia-marsista/
http://vesavaltonen.me/marsin-kivia-ja-elaimia/


Kuu on kunstlik
Selles dokumendis esitan tõendi, et:

                     Kuu on kunstlik

Jah. Ma tean, et see kõlab hämmastavalt ja isegi
lausa pööraselt. Aga ... Kuid elus on hetki, kus sa
pead olema nagu Don Quijote ja võitlema
tuuleveskitega.



Kuu on kunstlik
   Pärast tuhandete Kuupiltide ja sadade seotud

videote hoolikat uurimist esitan siin omaenda
vaate Kuule. Kui vähegi võimalik, püüan oma
seisukohta tõestada fotode ja videotega.
Autoriõiguse huvides ei saa ma videoid sellele
dokumendile otse lisada ja pean neile lihtsalt
viidama. Seetõttu peatage viipamise korral see
video ja avage seotud videote vaatamiseks uus
aken.



Kuu on kunstlik
   Alustame siis:
   Kas me teame oma kuud? ... eks?
   Meile on sajandeid öeldud, et Kuu on looduslik

kosmoseobjekt, külm ja tõenäoliselt ka
asustamata. Vaatame nüüd ...

 Hoolikalt Kuud vaadates on teie käes juba
lahendus ...



Kuu on kunstlik
 Kui ma selle dokumendi avaldan, ütlevad paljud

teadlased, et see dokument pole midagi uut ja
nad juba teadsid sellest ... Ja kui nad juba
teadsid, siis ma küsin: "MIKS nad ei tegutsenud
ja oma andmeid ei avaldanud?"

 Loodan, et teate Columbuse muna lugu.



Kuu on kunstlik
   Aga NASA?

   Aastatel 1969–1972 saatis NASA kuulsas
Apollo programmis Kuule 12 astronauti. Kas
NASA ütles kunagi, et Kuu on kunstlik? Ei ...
pole sõna ... Miks?

 Miks on NASA üle 50 aasta vaikinud?



Kuu on kunstlik
 Kas NASA näitas oma avaldatud piltidel kunagi

mõnda hoonet, massiivset ehitist või midagi
muud, mis võiks viidata sellele, et Kuul on
arukaid olendeid?

 Vastupidi, avaldatavatel piltidel on NASA
järjekindlalt üle joonistanud kõik, mis võib

 paljastab mingisuguse elu Kuul.



Kuu on kunstlik
  Tõendid selle kohta, et kuu on kunstlik,

põhinevad osaliselt NASA avaldatud piltidel.

   Kuidas nii? Jah, NASA originaalpildid on väga
heaks tõestuseks, sest inimesed usuvad
NASAsse. Pean nendest NASA piltidest lihtsalt
selle olulise tõendi leidma.



Kuu on kunstlik
   Järgnevalt on foto, mille Apollo 11

meeskond on teinud Mendelejevi kraatrist
teisel pool Kuud (AS11-36-5407 Kraatri
Mendelejevi kirdeäär kuupoolsel 250 mm
objektiivil 16 ° N 150 ° E ). Ma arvan, et
seda pilti tuleks lähemalt uurida (pange
tähele ala, kuhu olen esialgselt märkinud,
vasaku alaosa).





Kuu on kunstlik
   Siin on minu enda tagasihoidlik katse piirkonda

illustreerida. Mul on kahju piltide halva kvaliteedi
pärast, kuid ülevärvimise eemaldamine pole päris
lihtne.

   (Olen kindel, et maailmas on palju inimesi, kes
suudavad Mendelejevi kraatri pildil paremini välja
tuua erinevate alade üksikasjad.)







Kuu on kunstlik
   Nii pole NASA teile kunagi Kuu tegelikust ehitusest

rääkinud. Kõik need tohutud metallvardad ja / või
šahtid, mis toetavad Kuu sisemist struktuuri. Ja nad
pole teile kunagi öelnud, et Kuul on tohutult palju
tohutuid torusid ja torujuhtmeid, mis on tõeline "mõne
aine" jaotusvõrk. (Ma ütlen "mingi aine", sest fotodel
näeme ainult torusid ja torustikke selgelt, kuid mitte
seda, mis neis voolab.)



Kuu on kunstlik
   See dokument põhineb meile nähtaval Kuu

lähedasel küljel. Järelduste tegemiseks pole
Kuu kaugema külje kohta piisavalt teavet.
Seega on täiesti võimalik, et meile nähtav külg
on nagu kunstlik lisa Kuu looduslikule
kaugemale küljele ja et Kuu oli algselt täiesti
loomulik taevakeha. Selge on aga see, et Kuu
lähikülg on vähemalt tänapäeval suures osas
kunstlik.



Kuu on kunstlik
   NASA ei rääkinud teile kunagi tohutust hulgast

"mootoritest" ja / või "generaatoritest" ja / või
"pumpadest", mida on kõikjal Kuul näha - sageli
osaliselt varjatud või mingisuguse kamuflaaži all.

   Seetõttu alustame Apollo 12 meeskonna Kuul
tehtud pildi esitlemisega. Kõigepealt kogu pilt ja
seejärel mõned kaadrid pildi paremast ülanurgast
(AS12-46-6863).













Kuu on kunstlik
   Kas NASA mainis kunagi neid torusid või

torujuhtmeid?

   Eelmisel pildil on mõned väikesed mustad alad.
Küsimus on järgmine: Kes lisas neile
huvipunktidele musta värvi, muutes need
vähem nähtavaks?

    Milline kokkusattumus!



Kuu on kunstlik - illusioon?

   Olen andnud nime "Mr. Moonpal ”kui sõna, mis viitab
ühiselt Kuu juhtorganile - võib seega viidata valitsevale
diktaatorile, presidendile, kubernerile või kollektiivsele
organile nagu valitsus, parlament, sõjaväelise võimuga
kindralid või mis iganes. Muidugi ei tea me Kuu
haldamist. Kuid see hr Moonpal on väga osav
mehaanikaseadmete disaini insener.



Kuu on kunstlik - illusioon?
   Kuid hr Moonpal on ka optiliste illusioonide

meister.

   Nii et me ei saa täielikult usaldada seda,
mida näeme Kuus või Kuust tehtud fotodel.



Kuu on kunstlik - illusioon?
   Parema mõistmise huvides vaadake youtube'i videot

“Anomaaliad ja optilised illusioonid Kuul”.
   Tegelikult on peaaegu kõigil Kuul ja Kuust tehtud

fotodel optilised illusioonid.

   Nii et kontrollige fotodelt leitud kahtlasi esemeid mitu
korda.

   Eelmine korduva jälgimise reegel kehtib ka minu
kohta.



Kuu on kunstlik - illusioon?
   Olen proovinud kõike mitu korda kontrollida. Ka

NASA fotod pole täiesti usaldusväärsed.
Sellepärast proovisin teisi allikaid kontrollida.
Siiani on Venemaa, Hiina, Jaapani ja India fotod
tegelikult vähe aidanud. (Ehkki nad peavad
olema ettevaatlikud hr Moonpali ja Kuu optiliste
illusioonide suhtes.)



Kuu on kunstlik
   Kuu sisemine struktuur

sarnaneb vanade
kellade mehaanilise
struktuuriga. Kärusid ja
telgi on igas suuruses.
Kui kellavärk töötab,
elab kuupilt, mida me
näeme, ja see muutub
pidevalt.



Kuu on kunstlik
Järgmisel joonisel on kujutatud 4 erinevat asja:
1. Kuu pind koosneb erinevatest tasapindadest

nagu siin. Tasemeid võib olla kuni kümneid.
2. Kuu pinnakiht on üsna õhuke, kuid sisaldab

tavaliselt palju metallikihte.
3. Kuu mehhanism sarnaneb vanade kellade

struktuuriga, seega mingi kellamehhanism.
4. Kellamehhanism liigutab paljusid asju, nt.

plekipildid kraatri avades.





Kuu on kunstlik
  Järgmine pilt näitab Kuu erinevate

pinnakihtide näidet.

   Apollo 17 maandumiskoht on pildil
tähistatud tärniga

  Teine foto (Rima Hyginusest) näitab, kui
habras Kuu pind tegelikult on.







Kuu on kunstlik - kamuflaaž
   Vitello kraatri pilt on väga hea näide

kamuflaažipraktikast, millega iga kuu kokku
puutute:

1. Vitello kraatri pilt ilma manipuleerimiseta.
2. Sama foto pärast seda, kui ma manipuleerisin

sellega, et näidata pildil oma olulisi esemeid.







Kuu on kunstlik
   Pilte vaadates märkate, et läbi klaaspinna on näha

palju struktuure. Siin on näide tohututest torudest
allpool “Mare” merepinda.

   Pidage meeles, et nendes “meredes” pole vett.

   Pange tähele, kuidas “merel” pole maad ega liiva -
piisab vanarauast.





Kuu on kunstlik
   Mõnes kohas on tõesti palju torusid, mootoreid,

generaatoreid ja pumpasid. Ja need on tohutult suured!

    Torude läbimõõt võib olla kilomeetrit. Muude seadmete
mõõtmed võivad olla kümned või isegi sajad
kilomeetrid (liialdamata!).

    Ükski Maa ettevõte ei saaks toota torusid, torustikke
ega muid seadmeid Kuu mõõtmetes.



Kuu on kunstlik
  Usaldusväärsemateks teabeallikateks on paljud

amatöörastronoomid, kes edastavad Moon
Streaming Live'i seansse Internetis.
Tsenseerimata otsepildid on leitud väärtuslikeks
andmeallikateks. (Isegi nende puhul tuleb olla
ettevaatlik hr Moonpali ja Kuu optiliste
illusioonide suhtes.)



Kuu on kunstlik
  Tänan harrastusastronoome, kes ilma

suuremate rahaliste abiallikateta on
andnud aega ja vaeva Kuu voogesituse
otseülekannete edastamiseks. Siin on
mõned parimad:

   Cindi Loohoo, Ruviro, Astroromantik, P&K
SpaceImaging, ja Bruce sees all.



Kuu on kunstlik
   Kuu otseülekande seansid on õpetanud mulle paar

tundi rohkem, kui sain aastaid NASA pilte uurides
õppida.

   Kui soovite otseülekandeid ise näha, siis on
Moonfact.com'is vaatamiseks valmis mitu head Kuu
voogesituse otseseanssi.



Kuu on kunstlik - tõestus
   Nii et siin on Kuu tegelik struktuur:

   Kuu läbimõõt on 3476 km. Sellel on suhteliselt
õhuke pinnakiht. “Mered” on kaetud läbipaistva
klaasja massiga. Suured alad on kaetud
metallplaatide või lehtmetalliga ning mõne meetri
paksuse liivakihiga klaasliiv, mida nimetatakse
regoliidiks.



Kuu on kunstlik - tõestus
   Kuu sees on tohutud metallkolonnid või -šahtid,

mis toetavad välispinna kihti.

   Uurige hoolikalt järgmist pilti ...



The Moon is artificial



Kuu on kunstlik
 Tõepoolest, detailide nägemiseks on vaja

suuremat ekraani (eriti suureks probleemiks on
eriti väikesed mobiiltelefonide ekraanid).

 Kuid ärge muretsege. Vaatame Kuu erinevaid
osi palju üksikasjalikumalt.



Kuu on kunstlik
 Järgmistel piltidel on meil mõned olulised

piirkonnad Kuu põhjaosas.

 Pange tähele järgmiste tähtede asukohta
   A, B, C ja D.







Kuu on kunstlik
 Järgnevalt mõtiskleme A ja B asukohtade

üle Mare Imbriumi põhjaosas.
 Pange tähele, et need on suured alad ja

konstruktsioonid. A ja B vaheline kaugus
on mitusada kilomeetrit.

 Võrdluseks on Mare Imbriumi läbimõõt
1145 km.





Kuu on kunstlik
 Palun jälgige alade A ja B ehitusstiili.
 Pange tähele, et ala A on Kuu pinnalt tõstetud

tohutute sammastega.
 Piirkonda B on tõstetud veelgi - võib-olla mitu

kilomeetrit.
 Pange tähele, et pinnad näevad välja nagu

metallist.





Kuu on kunstlik
 Vaadake punkti B. all olevat konstruktsiooni.

Ülemistel korrustel on tohutu torude ja mootoritega
mitmetasandiline hoone.

   Pange tähele tohutut toru, mis läheb punktist B
telgede ühenduspunkti A ala taga. Pidage meeles,
et see toru on tõenäoliselt üle saja kilomeetri pikk.





Kuu on kunstlik
 Pange tähele kahte noolt, mis osutavad

olulistele punktidele, kus metallteljed
ühenduvad Kuu pinnaga.

 Pange tähele, kuidas Kuu pinna all olevad
suured teljed on nähtavad.

 Pange tähele tohutuid telgi, mis lähevad
nendest nooltega tähistatud
ühenduspunktidest allapoole.





Kuu on kunstlik
 Järgmisel pildil pange tähele tohutut telge, mis

kulgeb läbi Mare Serenitatise. See kulgeb Kuu
põhjast Kuu lõunasse. See on Kuu tehisstruktuuri
põhitelg ja pikkus on 3450 kilomeetrit. Kujutage
ette mis tahes konstruktsiooni või sama pikkust
toru maapinnal.

 Pange tähele ka D-tähe all olevat struktuuri. See
on selge võrdluspunkt, kui tunnete end kunagi Kuul
kadununa. 











Kuu on kunstlik
    Siin on näide KUU LIVE VOOSTAMISEST (MOON

LIVE STREAMING).

    Selles videos näete tohutuid mootoreid Kuu sees.
Jälgige aega vahemikus 1:00 kuni 1:15. Video teised
osad on samuti väga huvitavad.

    https://youtu.be/iIYx1JmYOAc
    Vaadake seda videot KOHE!

https://youtu.be/iIYx1JmYOAc




Kuu on kunstlik - Aristarchus
   Nüüd läheme läände Oceanus

Procellarumist idas. Siin on
ARISTARCHUS.

   Aristarchus on kraater, mis sisaldab olulist
punkti sisetelgede ühendamiseks Kuu
pinnakihiga.





Aristarchus



Kuu on kunstlik - Aristarchus
    Aristarchuse kraatri täpselt nägemiseks avage

navigaatoris uus aken järgmiste kahe YouTube'i video
jaoks:

   https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
  https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q
   Ärge jätkake enne, kui olete neid kahte videot näinud!

https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q




Kuu on kunstlik - Bianchini
 Ma ei leidnud Bianchinist head pilti. Siiski on olemas see

Jaapani KAGUYA video ja see annab teile parema ülevaate
kogu Bianchini keskkonnast:

 https://youtu.be/wsW5cx2t55w
    Nõuanne. Peatage video ja kasutage suurendusklaasi (sisseehitatud

Windows 10). Pange tähele Sinus Iridumi klaaspinna all olevaid tohutuid
torusid ja mootoreid / generaatoreid / pumpasid (pidage meeles - klaaspinna
all pole vett!).

https://youtu.be/wsW5cx2t55w




Kuu on kunstlik - Copernicus
 Koperniku kraater asub Mare Imbriumi

lõunakaldal ja Oceanus Procellarumist
idas. Koperniku läbimõõt on 93 kilomeetrit.

 Koperniku kraater on väga oluline punkt,
mis ühendab Kuu siseteljed Kuu
pinnakihiga.





Kuu on kunstlik - Copernicus
   Kopernikust on kaks pilti:

   1. NASA Koperniku kraater. Sellel fotol katab liiv kõik
ja keskel olevad esemed sarnanevad pigem kividega.

 2. Hetkepilt Videopilt Koperniku kraatrist Jaapani
KAGUYA video poolt. Liiva ega kive pole. Kõik näib
olevat rohkem metallist ja kraatri seintel on palju
mootoreid ja / või generaatoreid ja / või pumbasid.







Kuu on kunstlik - Copernicus
 Vaadake rohkem videoid youtube'is

aadressil

 https://youtu.be/DCgmX50-fEM
  Nõuanne. Peatage video ja kasutage

suurendusklaasi (sisseehitatud Windows 10).

https://youtu.be/DCgmX50-fEM


Kuu on kunstlik - Copernicus
   Milline üllatus! Sama fotoobjekt, kuid

sellest tulenev sisu nii erinev vaade ja
tõlgendus. Kuidas nii?

   See näitab ka alternatiivsete teabeallikate
tegelikku tähtsust.





Kuu on kunstlik - Kepler
Kepleri kraatrist on kaks suurepärast youtube'i videot:
1. Kepler crater Moon video
https://youtu.be/AFVxFJpvoRE

--- Soovitatav - vaadake kindlasti seda videot ----
2. The Moon - Kepler "Crater" Flyover
https://youtu.be/WpROsa7PZUo

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE
https://youtu.be/WpROsa7PZUo


Kuu on kunstlik - Kepler
 Esimene on teleskoobi vaade maale kraatri

seest. Teine video on rohkem seotud kraatri
keskkonnaga (ja kindlasti näeb seda).

   Palun ärge jätkake enne, kui olete neid videoid
näinud.s!





Kuu on kunstlik - Alphonsus
   Alphonsusel on saadaval teave selle kohta, et see

on kraater. Ma arvan, et see võis mõnikord olla
kraater, kuid nüüd on sellest vähe järele jäänud -
kui midagi. Ma arvan, et see on torudest,
mootoritest, generaatoritest ja pumpadest
valmistatud kunstlik kraater. See on täis metallist
seadmeid. Kraatri keskel olevad mootorid ja torud
ning seintel veel mootorid. Ma arvan, et kamuflaaž
jäljendab lihtsalt kraatrit.



Kuu on kunstlik - Alphonsus
 Vaadake järgmist videot:

 Alphonsus crater on the Moon by telescope

   https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ

https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ








Kuu on kunstlik - Tycho
 Kõige lõunapoolsema kraatri nimi on Tycho.

 Sellel NASA originaalpildil näivad mootorid /
generaatorid olevat peidetud.

   Tegelikult on Tycho kraateril palju mootoreid /
generaatoreid / pumpasid, kuid need on kaetud
paksu kamuflaažiga.







Kuu on kunstlik - Condorcet
   Kui otsisin teavet Condorcet Cratersi kohta, üllatas

youtube mind selle videoga.

            BINGO!

    Seda ma otsingi.

   Avage oma brauseris uus aken ja vaadake seda
originaalset Apollo 17 videot. (Ilmselgelt pole seda
uuesti redigeeritud!).



Kuu on kunstlik - Condorcet
   Apollo 17 - 16-mm magazine 1342-BB youtube video

   https://youtu.be/lUdTVj_Znv0
 Vaadake seda videot KOHE, enne kui edasi liikute!

   Video kestus on ainult 4 m 24 sekundit. Olge aga
kannatlik, esimene 1 m 30 sekundist on lihtsalt aeg,
mis kulub kaamera korrektseks pildistamiseks.

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0


Kuu on kunstlik - Condorcet
 Ma ei saa garanteerida, et sisu räägib

Condorcetist, kuid see pole tegelikult oluline, sest
see video on aare ja tõestab täpselt seda, mida ma
ütlen. Lisaks näitab see, et NASA teadis kõike neid
torusid ja mootoreid / generaatoreid / pumpasid
juba 50 aastat tagasi. Ja arvatavasti näitavad
paljud Apollo fotod ja videod sarnaseid vaateid ja
neid on tuhandeid.



Kuu on kunstlik - Condorcet
 Ma küsin: Miks NASA ikka 50 aasta pärast ütleb, et

nad pole Kuult leidnud ühtegi bioloogilise elu ega
iidsete kultuuride märke.

   Lisaks sellele dokumentaalvideole on paljudes riikides
käimas tohutu arv uurimisprojekte ja igaüks saab osta
uue moodsa teleskoobi ja ise veenduda, mis kuu ajaga
juhtub. Nüüd tuleb tõde välja jõuga. NASA jaoks on
tõe äratundmine iga päevaga järjest raskem.





Kuu on kunstlik - Langrenus
 Palun vaadake järgmist videot:
   KAGUYA taking around "Langrenus" by HDTV

   https://youtu.be/va-z_0oqEzw

   Kraatri keskel märkasin vähemalt ühte ja kraatri
seinal teist mootorit.

https://youtu.be/va-z_0oqEzw


Kuu on kunstlik
   Nüüd, kui olete kuu kohta teavet saanud, saate

järgmises videos hõlpsasti erinevaid asju
tuvastada! Loendage, mitu kuu mootorit /
generaatorit / pumpa leiate?

   https://youtu.be/_FVPIUJe8NA
   See video on ülihuvitav. Nii et ärge jätke

kasutamata!

https://youtu.be/_FVPIUJe8NA


Kuu on kunstlik
   Peaaegu iga päev on meil nüüd kaasaegse

teleskoobi külge ühendatud kaameraga tehtud
uued kvaliteetsete piltidega videod. Tulemused
on väga head. Siin on veel üks näide heast
videost. Lihtsalt loe kokku, mitu toru / mootorit ja
muud mehaanilist konstruktsiooni selles videos
märkad!

  https://youtu.be/6WjG1hLRkrA

https://youtu.be/6WjG1hLRkrA


Kuu on kunstlik
 Okei. Ma arvan, et sellest piisab Kuu sisemisest

struktuurist. Kraatreid on nii palju - neid on
tuhandeid. Ja kõik need siinpool kuud. Me ei tea
täpselt, mis asub teisel pool Kuud. Mõnede
andmete kohaselt on kraatreid teisel pool veelgi
rohkem, ehkki need on tavaliselt väiksemad.



Kuu on kunstlik
   Nüüd keskendume mõnele teisele teemale, et

Kuud paremini tundma õppida.



Kuu on kunstlik
 Järgmisel pildil uurime D-punkti ja Mare

Crisiumi ning selle ümbrust.
 Vaadake, kui ilus kaunistamine! Tõeline

metallikaunistuse meistriteos! Nagu laste
muinasjutuaken.





Kuu on kunstlik
   Läbi Kuu “merede” näidatakse meile tohutuid pilte.

   Kuu “mered” on klaaskeha. Materjal on läbipaistev -
peaaegu nagu meie aknad.

    Nende akende kaudu kuvatavate piltide suurus
võib olla mitusada kilomeetrit.  



Kuu on kunstlik
   Pole teada, kuidas hr Moonpal suudab

toota 500 kilomeetri kõrguseid ja laiu pilte.
Seda sündmust näete aga peaaegu igal
õhtul. Lülitage lihtsalt arvuti sisse ja valige
LIVE KUU VOOSTAMISE seanss. Ja
tõestus on selles.



Kuu on kunstlik
   Võib-olla olete märganud, et paljudel selle

dokumendi fotodel näete läbi Mare Crisiumi
klaaspinna nägu. See on selle "mere" püsiv pilt või
tegelikult "kamuflaaž". (Näo jäljendamiseks ehitatud
metallkonstruktsioon! Tüüpiline viis Kuu
varjamiseks.)

    Mare Crisiumi läbimõõt on 556 kilomeetrit.



Kuu on kunstlik
  Kuul on palju "meresid", mille pind on

mõlemalt poolt, nii sissepoole kui ka
väljapoole, väga läbipaistev. Nii et läbi
nende tohutute akende jõuab päevavalgus
Kuu sees töötavateni. Samal ajal toimivad
need ka tõeliselt tohutute piltide kuvamise
akendena.



Kuu on kunstlik
   Mõelge lihtsalt !. On selge, et pildid on mõeldud

täpselt maa inimestele ja et hr Moonpal soovib
nende kaudu teatavat sõnumit saata. Sõnumiga
"Suur naeratav nägu" soovitakse teile ilmselt öelda,
et Kuul on rahuarmastavaid olendeid ja ärge
pommitage "häid inimesi" Kuud raketirämpsu
(näiteks mahajäetud kuumade moodulite) või
muude esemetega.



Kuu on kunstlik

Vajaduse korral kaetakse mered muud tüüpi
klaasjatega. Need eemaldavad Kuu
läbipaistvuse ja kindlustavad olulised
struktuurid. Võib-olla toimivad need
elemendid valgustorude ja / või lampidena,
mis valgustavad ka öösel.





Kuu on kunstlik - kindral
   Järgmisel fotol Kuu kaugemast küljest on näha

klaasist materjalist seina. Ilmselt sama materjal,
mis katab Kuu meresid. Müür tõestab, et hr
Moonpalil on tehnoloogiat tohutute alade
tootmiseks sellest klaasjas materjalist. Nii et
selle materjaliga oleks ta võinud toota ka
“mered”. (See seab kahtluse alla teooriad,
kuidas laava täidab kraatreid ja loob sellisel
moel “mered”.)





Kuu on kunstlik - kindral
 Kuu kunstlik struktuur on paljudes aspektides väga

tundlik. Nii et see on "kõik kõiges" neile, kes elavad
Kuul. Ja nad teevad kõik endast oleneva, et varjata
struktuure kamuflaažis. Küsimus on selles, kuidas
saab keegi nii suuri esemeid peita. Paljude mootorite /
generaatorite / pumpade suurust mõõdetakse
kilomeetrites - mitte meetrites või sentimeetrites nagu
Maal. Sama lugu on tohutute torudega, mis on kõikjal
Kuul.



Kuu on kunstlik - kindral
 Kuu on habras igasuguste šokkide suhtes.

Meteoriitide eest pole kaitsvat atmosfääri. NASA
on paigutanud Kuule seismograafid. Nii et nüüd on
teavet meteoorirünnakute kohta. Ja neid on palju.

 Ma olen täielikult vastu plaanile pommitada Kuu
mis tahes objektidega (näiteks hüljatud Lunar
Lander moodulitega).

 Austage neid, kes elavad Kuul.



Kuu on kunstlik - kindral
 Ma küsin: "Miks on neil tohutuid torusid kogu

Kuul? Kas need on mõeldud vee,
kanalisatsiooni või isegi õhu jaoks? Võib-olla
nende kõigi jaoks, kuid kindlasti ei vaja nad nii
suuri torusid ainult voolava vee jaoks! Ilmselt on
need torud hapniku jaoks? Mida sa arvad?



Kuu on kunstlik - kindral
On palju muid olulisi küsimusi - näiteks:

1. Kuul pole taimestikku. Mida nad siis söövad? Kas
elu on üldse võimalik ilma taimedeta?

2. Kuupinna temperatuur varieerub päevas
vahemikus -150 kuni +100 kraadi (Celsius). Kas
keegi saab elada nii rasketes tingimustes?



Kuu on kunstlik
   Märge! Nüüd, kui olete selle dokumendi läbi vaadanud,

võite küsida kõigilt astronoomidelt,
harrastelijatähtitieteilijältä (milline sõna!) Või uurijalt ja
kõik nad tugevdavad üksmeelselt asju, mille olen selles
dokumendis kirjutanud.

    See on loogiline, sest nad on juba midagi märganud ja
nende asjade üle imestanud, kuid millegipärast pole
nad lihtsalt kaugemale jõudnud!



Kuu on kunstlik
   Kokkuvõtvad märkused ja autokriitika:
    Minu kogemus optiliste illusioonide kohta on väga

negatiivne ja ma ei saa hr Moonpalit usaldada. Lihtsalt
Kuu pilte ei saa usaldada. Kuid torud, torustikud,
mootorid jne on ilmselt olemas. Seda kõike tagavad
arvukad erinevad allikad. Kuid Kuu sisemine struktuur
toimub peamiselt hr Moonpali kaudu. Küsimus on
järgmine: kas härra Moonpal võiks olla nii kaval, et
eksitaks sihilikult Kuu sisemist struktuuri?



Kuu on kunstlik
    Loodan, et olen suutnud selles dokumendis esitatud tõendeid

esitada viisil, mis ei jäta kahtlust! Kuu on kunstlik!

    Kui teil on mingil põhjusel endiselt kahtlusi, võite mulle saata
meilisõnumi:

   vesavaltonen.fi@hotmail.com

   Püüan asjakohastele sõnumitele vastata nii kaua kui võimalik
(aitäh mitte rämpspost).

   Tänan tähelepanu eest!

mailto: vesavaltonen.fi@hotmail.com
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