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Kuu on keinotekoinen
Olen suomalainen säveltäjä ja minulla on oma RADIO.

> Radio Vesa Valtonen <

http://vesavaltonen.me 

(Android-kännykkä: ensin Play Store

ja sitten etsi sanoilla “Radio Vesa Valtonen”)

https://vesavaltonen.com/
http://vesavaltonen.me/
https://vesavaltonen.com/


Kuu on keinotekoinen
Olen erittäin kiinnostunut
Kuu-tutkimuksista
ja siksi perustin
verkkosivun:
https://moonfact.com

 It contains a lot of interesting Moon related
items.

https://moonfact.com/


Kuu on keinotekoinen
Olen julkaissut
Youtubessa:
“Apollo 17: Anomalies and
optical illusions on the Moon”
https://youtu.be/4Enq83nBzP8

https://youtu.be/4Enq83nBzP8


 Myös olen julkaissut:

1) Marsissa on elämää
2) Marsin kiviä ja eläimiä

Kuu on keinotekoinen

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


Kuu on keinotekoinen
Esitän tässä asiakirjassa todisteen siitä, että:

                    Kuu on keinotekoinen

Joo. Tiedän, että se kuulostaa uskomattomalta ja
jopa aivan hullualta. Mutta ... Mutta elämässä on
hetkiä, jolloin on oltava kuin Don Quijote ja
taisteltava tuulimyllyjä vastaan.



Kuu on keinotekoinen
   Tutkittuani huolellisesti tuhansia kuukuvia ja satoja

teemaan liittyviä videoita esitän tässä oman
näkemykseni Kuusta. Mahdollisuuksien mukaan
pyrin todistamaan näkemykseni valokuvien ja
videoiden avulla. Copyright -syistä monia videoita
en kuitenkaan voi liittää suoraan tähän
dokumenttiin vaan joudun vain viittaamaan niihin.
Siksi pyydettäessä pysäytä tämä video ja avaa uusi
ikkuna katsoaksesi asiaan liittyvät videot.



Kuu on keinotekoinen
Joten aloitetaan:
Me kaikki tunnemme kuumme ... eikö niin?
Meille on kerrottu vuosisatojen ajan, että Kuu on

luonnollinen avaruusobjekti, kylmä ja
todennäköisesti myös asuttamaton. Siis
katsotaanpa nyt...

 Kun tarkastelet huolellisesti Kuuta, sinulla on jo
ratkaisu käsissäsi…



Kuu on keinotekoinen
 Kun julkaisen tämän asiakirjan, monet tutkijat

sanovat, että tämä asiakirja ei ole mitään uutta,
ja he tiesivät siitä jo ... Ja jos he tiesivät jo, niin
kysyn: "MIKSI he eivät toimineet ja julkaisseet
tietojaan?"

 Toivottavasti tunnet tarinan Columbuksen
munasta.



Kuu on keinotekoinen
Entä NASA?

Vuosina 1969 - 1972 NASA lähetti 12 astronauttia
Kuuhun kuuluisassa Apollo -ohjelmassa.
Sanoiko NASA koskaan, että Kuu on
keinotekoinen? Ei… Ei sanaakaan… Miksi?

 Miksi NASA on ollut hiljaa yli 50 vuotta?



Kuu on keinotekoinen
 Osoittiko NASA koskaan julkaisemissaan

kuvissa mitään rakennusta, massiivista
rakennelmaa tai jotain, joka voisi viitata siihen,
että Kuussa on älykkäitä olentoja?

 Päinvastoin, julkaisemissaan kuvissa, NASA on
jatkuvasti maalannut yli kaiken, joka saattaisi

 paljastaa jonkinlaista elämää Kuussa.



Kuu on keinotekoinen
   Todistus siitä, että kuu on keinotekoinen,

perustuu osittain NASA: n julkaisemiin kuviin.

 Kuinka niin? Kyllä, NASAn alkuperäiset kuvat
ovat erittäin hyviä todisteita, koska ihmiset
uskovat NASAan. Minun on vain löydettävä nuo
tärkeät todisteet näistä NASA-kuvista.



Kuu on keinotekoinen
   Seuraavassa kuva, jonka Apollo 11

miehistö otti kuun toisella puolella olevasta
Mendeleev-kraaterista (AS11-36-5407
northeast rim of crater Mendeleev on the
lunar far-side 250-mm lens 16°N 150°E).
Mielestäni tämä kuva tulisi tutkia
tarkemmin (huomaa vasemman alakulman
alue, jonka olen merkinnyt alustavasti).





Kuu on keinotekoinen
   Seuraavassa oma vaatimaton yritykseni aluetta

selventäviksi kuviksi. Valitan kuvien huonoa
laatua, mutta mahdollisen ylimaalauksen
poistaminen ei ole ihan helppoa.

   (Olen varma, että maailmassa on monia
henkilöitä, jotka pystyvät paremmin tuomaan
esille yksityiskohtia kuvan eri alueista.)







Kuu on keinotekoinen
   Siispä NASA ei koskaan ole kertonut sinulle Kuun

todellisesta rakenteesta. Kaikki nuo valtavat
metallitangot ja / tai akselit, jotka kulkevat Kuun sisällä.
Ja he eivät ole koskaan sanoneet sinulle sitä, että
Kuussa on suuri määrä valtavia putkia ja putkistoja,
todellinen "jonkin aineen" jakeluverkosto. (Sanon
"jonkin aineen", koska valokuvissa näemme vain
putket ja putkistot selvästi, mutta ei sitä, mikä niissä
virtaa.)



Kuu on keinotekoinen
   Tämä dokumentti perustuu meille näkyvään

Kuun etupuoleen. Kuun takaosasta ei ole
riittävasti tietoa johtopäätösten tekemiseen.
Joten on täysin mahdollista, että meille näkyvä
puoli on kuin keinotekoinen lisuke luonnoliseen
kuun takaosaan ja että kuu oli alunperin
kokonaan luonnollinen taivaankappale. Selvää
kuitenkin on, että kuun etupuoli ainakin tänään
on pääosin keinotekoinen.



Kuu on keinotekoinen
   NASA ei koskaan kertonut sinulle valtavasta

määrästä "moottoreita" ja / tai "generaattoreita" ja /
tai "pumpuja", jotka ovat nähtävissä kaikkialla
Kuussa - usein osittain piilossa tai jonkinlaisen
naamioinnin alla.

   Siksi aloitamme esittämällä kuvan, jonka Apollo
12-miehistö on ottanut Kuussa. Ensin koko kuva ja
sitten joitakin otoksia kuvan oikeasta yläkulmasta
(AS12-46-6863).













Kuu on keinotekoinen
   Mainitsiko NASA koskaan näistä putkista tai

putkistoista?

   Edellisessä kuvassa on joitain pieniä mustia
alueita. Kysymys on: Kuka lisäsi mustan maalin
näihin mielenkiintoisiin kohteisiin tehden niistä
vähemmän näkyviä?

   Mikä sattuma!



Kuu on keinotekoinen

   Olen antanut nimen ”Mr. Moonpal ”sanaksi, joka viittaa
kollektiivisesti Kuun hallintoelimeen - se voi viitata siis
hallitsevaan diktaattoriin, presidenttiin, kuvernööriin tai
sellaiseen kollektiiviseen elimeen, kuten hallitus,
parlamentti, kenraalit, joilla on sotilaallinen hallinto tai
mitä ikinä. Emme toki tunne Kuun hallintoa. Mutta
tämä herra Moonpal on erittäin taitava mekaanisten
laitteiden suunnitteluinsinööri.



Kuu on keinotekoinen – Illuusio?
   Mutta herra Moonpal on myös optisten

illuusioiden mestari.

  Joten emme voi täysin luottaa siihen, mitä
näemme kuusta tai kuussa otetuissa
valokuvissa.



Kuu on keinotekoinen – Illuusio?
   Katso youtube-video “Anomalies and optical illusions

on the Moon”, niin ymmärrät asian paremmin.
   Oikeastaan melkein kaikissa kuussa ja kuusta

otetuissa valokuvissa on optisia harhakuvia
(illuusioita).

   Joten tarkista useampaan kertaan valokuvista löytyvät
epäilyttävät kohteet.

 Edellinen useamman kerran tarkkailun sääntö koskee
myös minua.



Kuu on keinotekoinen – Illuusio?
   Olen yrittänyt tarkistaa kaiken useampaan

kertaan. Myöskään NASA: n valokuvat eivät ole
täysin luotettavia. Siksi olen yrittänyt tarkistaa
muista lähteistä. Toistaiseksi Venäjän, Kiinan,
Japanin ja Intian valokuvat ovat itse asiassa
auttaneet vain vähän. (Vaikka niissäkin täytyy
varoa herra Moonpalin ja Kuun optisisia
illuusioita.)



Kuu on keinotekoinen
   Kuun sisäinen rakenne

muistuttaa vanhojen
kellojen mekaanista
rakennetta. On kaiken
kokoisia rattaita ja
akseleita. Kellokoneiston
toimiessa näkemämme
kuva kuusta elää ja
muuttuu jatkuvasti.  



Kuu on keinotekoinen
Seuraavassa kuvassa 4 eri asiaa:
1. Kuun pinta muodostuu eri tasoista kuten tässä.

Tasoja voi olla jopa kymmeniä.
2.Kuun pintakerros on aika ohut, mutta sisältää

yleensä monia metalli-kerroksia.
3.Kuun koneisto muistuttaa vanhojen kellojen

rakennetta siis eräänlainen kellopeli -koneisto.
4.Kellopeli -koneisto liikuttaa monia asioita, mm.

peltisiä kuvia kraateriaukoissa.





Kuu on keinotekoinen
   Seuraavassa kuvassa esimerkki Kuun

eritasoisista pintakerroksista.

   Apollo 17 laskeutumispaikka on kuvaan merkitty
tähdellä.

   Toinen valokuva (Rima Hyginusista) osoittaa,
kuinka herkkä kuun pinta todella on.







Kuu on keinotekoinen - Naamiointi
   Kuva Vitello-kraatterista on erittäin hyvä

esimerkki naamiointitavasta, jonka kohtaat
kaikkialla kuussa:

1. Kuva Vitello-kraatterista ilman manipulointia.
2. Sama valokuva sen jälkeen kun olen

manipuloinut sitä osoittaakseni kuvassa olevia
tärkeitä kohteita.







Kuu on keinotekoinen
   Kuvia tutkiessasi huomaat, että lasisen pinnan läpi on

nähtävissä paljon rakenteita. Tässä on esimerkki
valtavista putkista “Mare” -merenpinnan alapuolella.
(Mielestäni nämä eivät ole laava-tunneleita!)

    Muistathan, että näissä “merissä” ei ole vettä.

   Huomaa, kuinka tässä kuvassa “meren” rannalla ei ole
juuri lainkaan maata eikä hiekkaa - vain metalliromua. 





Kuu on keinotekoinen
   Joissakin paikoissa on todella paljon putkia,

moottoreita, generaattoreita ja pumppuja. Ja ne ovat
valtavia!

   Putkien halkaisija voi olla kilometrejä. Muiden laitteiden
mitat voivat olla kymmeniä tai jopa satoja kilometrejä
(ilman liioittelua!).

   Mikään maapallon yritys ei voisi valmistaa putkia,
putkistoja tai muita laitteita Kuun mittakaavassa.



Kuu on keinotekoinen
   Luotettavampia tietolähteitä ovat monet

amatööri-tähtitieteilijät, jotka lähettävät
Internetissä Moon Streaming Live -istuntoja.
Sensuroimattomat suorat kuvat on todettu
arvokkaiksi tietolähteiksi. (Vaikka niidenkin
kanssa pitää varoa herra Moonpalia ja Kuun
optisia illuusioita.)



Kuu on keinotekoinen
   Kiitän amatööri-tähtitieteilijöitä, jotka ilman

suuria taloudellisen avun lähteitä ovat
antaneet aikansa ja vaivansa Moon
Streaming Live -istuntojen lähettämiseen.
Tässä on joitain parhaimmista:

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



Kuu on keinotekoinen
   Moon Streaming Live -istunnot ovat opettaneet

minulle parissa tunnissa enemmän kuin olen voinut
oppia tutkimalla NASA-kuvia vuosien ajan.

   Jos haluat nähdä suoria lähetyksiä itse, niin
Moonfact.com -sivustossa on useita hyviä Moon
Streaming Live -sessioita valmiina katseltaviksi.



Kuu on keinotekoinen - Todiste
  Siispä tässä kuun todellinen rakenne:
 Kuun halkaisija on 3476 km. Sillä on suhteellisen

ohut pintakerros. ”Meret” on peitetty läpinäkyvällä
lasimaisella massalla. Suuret alueet on peitetty
metallilevyillä tai -pellillä ja muutaman metrin
paksuisella hiekkakerroksella lasista hiekkaa,
nimeltään “regolith”.



Kuu on keinotekoinen - Todiste
 Kuun sisällä on valtavia metallipylväitä tai

akseleita, jotka tukevat ulkopinnan kerrosta.

     Tutki huolellisesti seuraavaa kuvaa...



The Moon is artificial



Kuu on keinotekoinen
 Todellakin, tarvitaan suurehko näyttö, jotta voi

nähdä yksityiskohdat (etenkin pienet
kännykkänäytöt on suuri ongelma).

 Mutta älä huoli. Tarkastelemme Kuun eri osia
paljon yksityiskohtaisemmin.



Kuu on keinotekoinen
 Seuraavissa kuvissa meillä on joitain tärkeitä

alueita Kuun pohjoisosassa.

  Huomaa seuraavien kirjaimien sijainti
    A, B, C ja D.







Kuu on keinotekoinen
 Seuraavaksi tarkastelemme A: n ja B: n

sijaintia Mare Imbriumin pohjoisosassa.
 Huomaa, että nämä ovat valtavia alueita ja

rakenteita. A: n ja B: n välinen etäisyys on
useita satoja kilometrejä.

 Vertailun vuoksi Mare Imbriumin halkaisija
on 1145 km.





Kuu on keinotekoinen
 Pane merkille alueiden A ja B rakennustyyli

 Huomaa, että alue A on nostettu valtavilla
pylväillä kuun pinnalta.

 Aluetta B on nostettu vielä enemmän - jopa
monta kilometriä.

 Huomaa, että pinnat näyttävät olevan metallia.





Kuu on keinotekoinen
 Katso rakennelma B:n alapuolella. Valtava

monitasoinen rakennus, jossa ylemmissä
kerroksissa on putkia ja moottoreita.

 Huomaa valtava putki, joka kulkee pisteestä B
akselien liitospisteeseen A-alueen takana.
Muista, että tämä putki on todennäköisesti yli
sata kilometriä pitkä.





Kuu on keinotekoinen

 Huomaa kaksi nuolta, jotka osoittavat tärkeisiin
kohtiin, joissa metalliakselit liittyvät Kuun pintaan.

 Huomaa, kuinka kuun pinnan alla olevat valtavat
akselit näkyvät.

 Huomaa valtavat akselit, jotka menevät alaspäin
näistä liitoskohdista, jotka on merkitty nuolilla.





Kuu on keinotekoinen
 Seuraava kuva. Huomaa Mare Serenitatisin läpi

kulkeva valtava akseli. Se kulkee Kuun pohjoisesta
kuun eteläpuolelle. Se on Kuun keinotekoisen
rakenteen pääakseli ja sen pituus on 3450
kilometriä. Kuvittele mitä tahansa rakennetta tai
mitä tahansa samanpituista putkea maan päällä.

 Huomaa myös rakenne D-kirjaimen alla (nimeltään
“Palus Somni”). Se on selkeä viitekohta, jos
koskaan tunnet eksyneesi Kuussa. 











Kuu on keinotekoinen
   Tässä on esimerkki MOON LIVE STREAMING.

   Tässä videossa voit nähdä valtavia moottoreita Kuun
sisällä. Tarkkaile aikaa välillä 1:00 - 1:15. Myös muut
videon osat ovat erittäin mielenkiintoisia.

   https://youtu.be/iIYx1JmYOAc
   Katso tämä video NYT!

https://youtu.be/iIYx1JmYOAc




Kuu on keinotekoinen - Aristarchus
   Nyt menemme länteen Oceanus

Procellarumin itäpuolelle. Täällä sijaitsee
ARISTARCHUS.

   Aristarchus on kraatteri, joka sisältää
tärkeän pisteen sisäisten akselien
yhdistämiseksi Kuun pintakerrokseen.





Aristarchus



Kuu on keinotekoinen - Aristarchus
   Jos haluat nähdä tarkalleen, mitä Aristarchus-

kraatterissa on, avaa navigaattorissasi uusi ikkuna
seuraaville kahdelle youtube-videolle:

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

   Älä etene ennen kuin olet nähnyt nämä kaksi videota!

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




Kuu on keinotekoinen - Bianchini
 En löytänyt hyvää kuvaa Bianchinista. On kuitenkin tämä

japanilainen KAGUYA-video ja sen avulla voit saada paremman
yleiskuvan koko Bianchinin ympäristöstä:

 https://youtu.be/wsW5cx2t55w
    Vihje: Pysäytä video ja käytä suurennuslasia (sisäänrakennettu

Windows 10). Huomaa Sinus Iridumin lasipinnan alla olevat
valtavat putket ja moottorit / generaattorit / pumput (muistahan -
että lasipinnan alla ei ole vettä!).

https://youtu.be/wsW5cx2t55w




Kuu on keinotekoinen - Copernicus
 Copernicus-kraateri sijaitsee Mare

Imbriumin etelärannalla ja Oceanus
Procellarumin itäpuolella. Copernicuksen
halkaisija on 93 kilometriä.

 Copernicus-kraateri on erittäin tärkeä
kohta yhdistäen Kuun sisäiset akselit
Kuun pintakerroksen.





Kuu on keinotekoinen - Copernicus
Copernicuksesta on kaksi kuvaa:

   1. NASA: n Copernicus-kraateri. Tässä valokuvassa
hiekka peittää kaiken ja keskellä olevat esineet
näyttävät enemmän kiviltä.

 2. Pikakuva japanilaisen KAGUYA: n videon kuva
Copernicus-kraaterista. Ei ole hiekkaa eikä kiviä.
Kaikki näyttää olevan enemmänkin metallia ja
kraaterin seinämillä on suuri määrä moottoreita ja / tai
generaattoreita ja / tai pumppuja.







Kuu on keinotekoinen - Copernicus
 Katso lisätietoja videosta youtubessa

osoitteessa

 https://youtu.be/DCgmX50-fEM
   Vihje: Pysäytä video ja käytä suurennuslasia

(sisäänrakennettu Windows 10).

https://youtu.be/DCgmX50-fEM


Kuu on keinotekoinen - Copernicus
   Mikä yllätys! Sama valokuva-kohde, mutta

tuloksena sisällön niin erilainen näkymä ja
tulkinta. Kuinka niin?

   Tämä osoittaa myös vaihtoehtoisten
tietolähteiden todellisen tärkeyden.





Kuu on keinotekoinen - Kepler
Kepler-kraaterista on kaksi erinomaista youtube-videota:
1. Kepler crater Moon video
https://youtu.be/AFVxFJpvoRE

--- Suositeltava - katso ehdottomasti tämä video ----
2. The Moon - Kepler "Crater" Flyover
https://youtu.be/WpROsa7PZUo

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


Kuu on keinotekoinen - Kepler
 Ensimmäinen on kaukoputken avulla maasta

nähtynä näkymä kraaterin sisältä. Toinen video
liittyy enemmän kraaterin ympäristöön (ja se
tulee ehdottomasti nähdä).

   Ole hyvä, älä mene eteenpäin ennen kuin olet
nähnyt nämä videot.s!





Kuu on keinotekoinen - Alphonsus
   Alphonsuksesta saatavissa olevat tiedot ovat, että

se on kraateri. Mielestäni se on saattanut olla
joskus kraateri, mutta siitä on nyt vain vähän jäljellä
- jos mitään. Mielestäni se on putkista,
moottoreista, generaattoreista ja pumpuista tehty
keinotekoinen kraatteri. Se on täynnä metallisia
laitteita. Kraaterin keskellä moottoreita ja putkia ja
seinämillä lisää moottoreita. Naamiointi mielestäni
vain jäljittelee kraateria.



Kuu on keinotekoinen - Alphonsus
 Katso seuraava video:

 Alphonsus crater on the Moon by telescope

   https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ

https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ








Kuu on keinotekoinen - Tycho
 Kaikkein eteläisimmän kraaterin nimi on

Tycho.

 Tässä alkuperäisessä NASA-kuvassa moottorit /
generaattorit näyttävät olevan piilossa.

   Itse asiassa Tycho-kraaterissa on monia
moottoreita / generaattoreita / pumppuja, mutta ne
on peitetty paksulla naamioinnilla.







Kuu on keinotekoinen - Condorcet
   Kun etsin tietoa Condorcet Kraatereista, youtube

tarjosi minulle yllätyksenä tämän videon.

           BINGO!

   Sitä juuri etsinkin.
 Avaa uusi ikkuna selaimessasi ja katso tämä

alkuperäinen Apollo 17 -video. (Aivan ilmeisesti
sitä ei ole muokattu uudelleen!).



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

   https://youtu.be/lUdTVj_Znv0
 Katso tämä video NYT ennen kuin siirryt eteenpäin!

   Videon kesto on vain 4m 24 sekuntia. Ole kuitenkin
kärsivällinen, ensimmäiset 1m 30 sekuntia on vain
aika, joka tarvitaan kameran järjestämiseen oikealla
tavalla kuvaamista varten.

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0


Kuu on keinotekoinen - Condorcet
 En voi taata, että sisältö koskee Condorcetia,

mutta oikeasti sillä ei ole väliä, koska tämä video
on aarre ja todistaa juuri sen, mitä sanon. Lisäksi
se osoittaa, että NASA tiesi jo 50 vuotta sitten
kaiken näistä putkista ja moottoreista /
generaattoreista / pumpuista. Ja oletan, että monet
Apollon valokuvat ja videot osoittavat samanlaisia
näkymiä ja niitä on tuhansia.



Kuu on keinotekoinen - Condorcet
 Kysyn: Miksi NASA sanoo edelleen 50 vuoden jälkeen,

etteivät he ole löytäneet mitään merkkejä biologisesta
elämästä eikä muinaisista kulttuureista Kuussa.

   Tämän dokumentin lisäksi monissa maissa on
meneillään valtava määrä tutkimushankkeita, ja kuka
tahansa voi ostaa uuden modernin kaukoputken ja
nähdä itse, mitä kuussa tapahtuu. Nyt totuus tulee
esiin voimalla. NASA:lle on joka ohimenevä päivä yhä
vaikeampi asia totuuden tunnustaminen.





Kuu on keinotekoinen - Langrenus
 Ole hyvä ja katso seuraava video:
   KAGUYA taking around "Langrenus" by HDTV

   https://youtu.be/va-z_0oqEzw

   Kraaterin keskellä laskin ainakin yhden
moottorin ja toisen moottorin kraaterin
seinämällä.

https://youtu.be/va-z_0oqEzw


Kuu on keinotekoinen
   Nyt kun olet saanut tietoa kuusta voit helposti

tunnistaa eri asioita seuraavasta videosta!
Laskepa montako Kuun moottoria/
generaattoria/ pumppua  voit löytää?

  https://youtu.be/_FVPIUJe8NA
    Tämä video on super mielenkiintoinen. Siis älä jätä katsomata!

https://youtu.be/_FVPIUJe8NA


Kuu on keinotekoinen
   Lähes päivittäin meillä on nyt uusia videoita

korkealaatuisilla kuvilla, jotka on otettu
moderniin kaukoputkeen liitetyllä kameralla.
Tulokset ovat erittäin hyviä. Tässä on toinen
esimerkki hyvästä videosta. Laske vain kuinka
monta putkea / moottoria ja muuta mekaanista
rakennetta voit havaita tässä videossa!

  https://youtu.be/6WjG1hLRkrA

https://youtu.be/6WjG1hLRkrA


Kuu on keinotekoinen
 Okei. Mielestäni tässä riittävästi Kuun sisäisestä

rakenteesta. On niin monia muita kraatereita -
niitähän on tuhansia. Ja kaikki nämä Kuun tällä
puolella. Kuun toiselta puolelta ei vielä ole riittästi
valokuvia. Selvää kuitenkin on, että kuun toisella
puolella on vielä enemmän kraatereita, vaikka ne
ovat kooltaan pienempiä ja että kuun toisella
puolen ei ole lainkaan kuun “meriä”.



Kuu on keinotekoinen
   Nyt keskitymme joihinkin muihin aiheisiin

tutustuaksemme Kuuhun paremmin.



Kuu on keinotekoinen
 Seuraavassa kuvassa tutustumme D-

pisteeseen ja Mare Crisiumiin ja sen
ympäristöön.

 Katso kuinka kaunis koristelu! Todellinen
metallisen koristelun mestariteos! Kuin
lasten satuikkuna.





Kuu on keinotekoinen

   Kuun ”merien” kautta meille
näytetään valtavia kuvia.

   Kuun ”meret” ovat lasimaista ainetta -  melkein kuin
meidän ikkunamme, mutta ei ihan niin läpinäkyvää.

   Näiden ikkunoiden kautta näytettävien kuvien koko
voi olla useita satoja kilometrejä. 



Kuu on keinotekoinen
   Ei ole tiedossa, kuinka herra Moonpal

pystyy tuottamaan 500 kilometriä korkeita
ja leveitä kuvia. Voit kuitenkin nähdä
tämän tapahtuman melkein joka ikinen ilta.
Kytke vain tietokoneesi päälle ja valitse
LIVE MOON STREAMING -istunto. Ja
todiste on siinä.



Kuu on keinotekoinen
   Ehkä olet huomannut, että monissa tämän

asiakirjan valokuvissa näet kasvot Mare Crisiumin
lasipinnan läpi. Kyseessä on tämän “meren”
pysyvä kuva tai oikeastaan ”naamiointi”.
(Metallirakenne, joka on rakennettu siten, että se
jäljittelee kasvoja! Tyypillinen naamiointitapa
Kuussa.)

   Mare Crisiumin halkaisija on 556 kilometriä.



Kuu on keinotekoinen
   Kuussa on monia "meriä", joiden pinta on

erittäin läpinäkyvä molemmin puolin, sekä
sisään- että ulospäin. Joten näiden
valtavien ikkunoiden läpi päivänvalo voi
päästä niille, jotka työskentelevät Kuun
sisällä. Samalla ne toimivat myös
ikkunoina  todella valtavan kokoisten
kuvien näyttämiseen.



Kuu on keinotekoinen
   Ajattele!. On selvää, että kuvat on tarkoitettu juuri

maapallon ihmisille ja että herra Moonpal haluaa
lähettää tietyn viestin niiden kautta. “Suuret
hymyilevät kasvot” -viesti todennäköisesti tahtoo
kertoa, että kuussa on rauhaa rakastavia olentoja
ja älkää “hyvät ihmiset” pommitako Kuuta
rakettiromulla (kuten hyljätyillä kuumoduleilla) tai
muillakaan esineillä.



Kuu on keinotekoinen

Aina kun tarvitaan, ”Meret” on peitetty muun
tyyppisillä lasimaisilla rakenteilla. Ne poistavat
läpinäkyvyyden ja turvaavat Kuun sisällä olevat
tärkeät rakenteet. Ehkä nämä elementit toimivat
valoputkina ja/tai lamppuina, jotka valaisevat
myös yöllä.





Kuu on keinotekoinen - Yleistä
   Seuraava kuva kuun etäisemmältä puolelta on

näyte lasimaisesta seinästä. Todennäköisesti se
on samaa materiaalia, joka peittää Kuun
"meret". Seinä osoittaa, että herra Moonpalilla
on halussaan tekniikka tuottaa valtavia alueita
tästä lasimateriaalista. Joten tällä aineistolla hän
olisi voinut tuottaa myös ”meret”. (Tämä asettaa
kyseenalaiseksi teoriat siitä, kuinka laava
täyttää kraatterit luoden ”meret”.)





Kuu on keinotekoinen - Yleistä
 Kuun keinotekoinen rakenne on monessa suhteessa

hyvin herkkä. Joten se on “kaikki kaikessa” niille, jotka
asuvat Kuussa. Ja he tekevät kaiken mahdollisen
piilottaakseen rakenteet naamioinnilla. Kysymys on,
kuinka kukaan voi piilottaa niin valtavia esineitä.
Monien moottorien / generaattoreiden / pumppujen
koko mitataan kilometreinä - ei metreinä tai
senttimetreinä kuten Maassa. Asia on sama valtavien
putkien kanssa, joita on kaikkialla Kuussa.



Kuu on keinotekoinen - Yleistä
 Kuu on hauras kaikenlaisille iskuille. Meteoriteilta

ei ole suojaavaa ilmapiiriä. NASA on sijoittanut
seismografit Kuuhun. Joten nyt on tietoa meteori-
iskuista. Ja niitä on paljon.

 Vastustan täysin suunnitelmaa pommittaa Kuuta
millä tahansa esineillä (kuten hylätyillä Lunar
Lander -moduuleilla).

 Kunnioitetaan niitä, jotka elävät Kuussa.



Kuu on keinotekoinen - Yleistä
 Kysyn: ”Mistä syystä heillä on nuo valtavat

putket koko Kuun alueella? Ovatko ne vedelle,
jätevedelle tai peräti ilmalle?

 Ehkäpä kaikille niille, mutta varmasti he eivät
tarvitse niin valtavia putkia vain juoksevaa vettä
varten! Ilmeisesti nämä putket ovatkin happea
varten?



Kuu on keinotekoinen - Yleistä
Muita tärkeitä kysymyksiä on paljon - esimerkiksi:

1. Kuussa ei ole kasvillisuutta. Joten mitä he syövät?
Onko elämä yleensäkään mahdollista ilman
kasveja?

2. Kuun pinnan lämpötila vaihtelee päivittäin välillä
-150 -> +100 Celsius -astetta. Voiko kukaan elää
niin vaikeissa olosuhteissa?



Kuu on keinotekoinen
   Huomaa! Nyt kun olet käynyt läpi tämän dokumentin,

voit kysyä miltä tahansa tähtitieteilijältä,
harrastelijatähtitieteilijältä (mikä sana!) tai tutkijalta, ja
kaikki he yhteen ääneen vahvistavat asiat, jotka olen
kirjoittanut tähän asiakirjaan.

   Se on loogista, koska he ovat jo havainneet jotakin ja
ihmetelleet näitä asioita, mutta jostakin syystä he eivät
vain ole menneet pidemmälle!



Kuu on keinotekoinen
   Loppuyhteenveto ja autokritiikki:
   Kokemukseni optisista illuusioista on hyvin negatiivinen

ja en voi luottaa herra Moonpaliin. Yksinkertaisesti
Kuukuviin ei voi luottaa. Kuitenkin putket, putkistot,
moottorit jne. ovat ilmeisesti todella olemassa. Kaiken
sen varmistavat lukuisat eri lähteet. Mutta kuun
sisäinen rakenne on pääasiassa herra Moonpalin
kautta. Kysymys kuuluu: voisiko herra Moonpal olla niin
ovela, että tarkoituksellisesti johtaisi harhaan Kuun
sisäisen rakenteen osalta?



Kuu on keinotekoinen
    Toivottavasti olen pystynyt tekemään tässä asiakirjassa esitetyn

todisteen tavalla, joka ei jätä epäilyksiä! Kuu on keinotekoinen!

    Jos jostain syystä sinulla on vielä epäilyksiä, niin voit lähettää
minulle sähköpostia osoitteeseen:

   vesavaltonen.fi@hotmail.com

   Yritän vastata asiallisiin viesteihin niin kauan kuin se vain on
mahdollista (kiitos ei roskapostia).

   Kiitos huomiostasi!

mailto: vesavaltonen.fi@hotmail.com
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