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A Lua é artificial
Estou muito interessado em
a exploração da Lua
e assim eu fundei
a página da web:
https://moonfact.com

 It contains a lot of interesting Moon related
items.

https://moonfact.com/


A Lua é artificial
Eu publiquei
no Youtube:
“Apollo 17: Anomalies and
optical illusions on the Moon”
https://youtu.be/4Enq83nBzP8

https://youtu.be/4Enq83nBzP8


Eu publiquei:
1) Prova de vida em Marte
2) Pedras e animais de Marte

A Lua é artificial

http://vesavaltonen.net/prova-de-vida-em-marte/
http://vesavaltonen.net/pedras-e-animais-de-marte/


A Lua é artificial
   Neste documento apresentarei a prova de que:

              Nossa Lua é artificial
   Sim. Eu sei que parece inacreditável e até

absolutamente louco. Mas ... há momentos na vida
em que é preciso ser como Dom Quijote e lutar
contra os moinhos de vento.



A Lua é artificial
   Depois de estudar cuidadosamente milhares de

imagens da Lua e centenas de vídeos
relacionados, apresento minha própria visão da
Lua aqui. Sempre que possível, tento provar meu
ponto de vista com fotos e vídeos. No entanto, por
motivos de direitos autorais, não posso anexar os
vídeos diretamente a este documento e só preciso
consultá-los. Portanto, quando solicitado, pause
este vídeo e abra uma nova janela para assistir
aos vídeos relacionados



A Lua é artificial
   Então vamos começar:

   Todos nós conhecemos nossa Lua ... não é?

   Durante séculos, fomos informados de que a Lua
é um objeto espacial natural, frio e provavelmente
inabitável também. Agora vamos ver ...

 Quando você contemplar cuidadosamente a Lua,
você na verdade já tem a solução ...



A Lua é artificial
 Quando eu for publicar este documento

haverá muitos Cientistas dizendo que este
documento não é nada novo e eles já
sabiam disso ... Se eles já sabiam .. “POR
QUE NÃO AGIRAM PUBLICANDO
ISSO?”

 Espero que conheça a história do ovo de
Colombo.



A Lua é artificial
   E a NASA?
   Entre 1969 e 1972, a NASA enviou 12

astronautas à Lua no famoso Programa Apollo.
A NASA alguma vez disse a você que a Lua é
artificial? Não ... Nem uma palavra ... Por quê?

 Por que a NASA ficou em silêncio por mais de
50 anos?



A Lua é artificial
 A NASA alguma vez identificou nas imagens

publicadas qualquer edifício, qualquer construção
massiva ou qualquer coisa que possa sugerir que
existem criaturas inteligentes na Lua?

 Ao contrário, nas fotos publicadas, a NASA tem
pintado continuamente sobre qualquer coisa que
possa revelar vida na lua.



A lua é artificial
   A prova de que nossa Lua é artificial é

baseada em parte nas fotos publicadas
pela NASA.

 Por quê? Sim, as fotos originais da NASA
são uma prova extremamente boa, porque
as pessoas acreditam na NASA. Eu só
tenho que apontar as provas importantes
existentes nessas fotos da NASA.



A lua é artificial
   A seguir está uma fotografia tirada pela

tripulação da Apollo 11 da cratera de Mendeleev
no outro lado da lua (AS11-36-5407 borda
nordeste da cratera de Mendeleev na lente
lunar de 250 mm 16 ° N 150 ° E ) Acho que
essa imagem deve ser estudada com mais
detalhes (observe o canto esquerdo inferior da
área em que marquei provisoriamente).





A lua é artificial
   Aqui está minha própria tentativa modesta de

ilustrar a área. Lamento a má qualidade das
imagens, mas remover qualquer pintura não é
tão fácil.

   (Tenho certeza de que no mundo existem
muitas pessoas que são mais capazes de
revelar os detalhes de várias áreas na imagem
da cratera de Mendeleev.)







A Lua é artificial
   Portanto, a NASA nunca lhe falou sobre a estrutura

real da Lua. Todas aquelas enormes barras de metal
   e/ou eixos que sustentam a estrutura interna da lua.
   E também nunca lhes disseram que a Lua tem uma

quantidade enorme de tubos e canos enormes, uma
verdadeira rede de distribuição de “alguma coisa”. (Eu
digo "alguma coisa" porque nas fotos podemos ver
claramente os tubos e canos, mas não o que está
fluindo neles.)



A Lua é artificial
   Este documento é baseado no lado próximo da Lua

visível para nós. Não há informações suficientes
sobre o lado distante da Lua para tirar conclusões.
Portanto, é perfeitamente possível que o lado
visível para nós seja como um apêndice artificial do
lado distante natural da Lua e que a Lua fosse
originalmente um corpo celeste totalmente natural.
O que está claro, no entanto, é que o lado próximo
da Lua, pelo menos hoje, é amplamente artificial.



A Lua é artificial
   A NASA nunca lhe contou sobre a enorme

quantidade de “Motores” e / ou “Geradores” e / ou
“Bombas” que são visíveis em toda a Lua - muitas
vezes parcialmente escondidos ou sob algum tipo
de camuflagem. Portanto, começamos aqui
apresentando uma foto tirada pela tripulação da
Apollo 12 na Lua. Primeiro, toda a imagem e, em
seguida, alguns instantâneos do canto superior
direito da imagem (AS12-46-6863).













A Lua é artificial
   A NASA alguma vez mencionou esses

tubos ou canos?
   Existem algumas pequenas áreas pretas

na imagem anterior. A pergunta é: quem
adicionou tinta preta nesses itens
interessantes para torná-los menos
visíveis?

   Que coincidência!



A Lua é artificial - Uma ilusão?

   Eu dei o nome de “Sr. Moonpal” como a palavra
que se refere coletivamente ao corpo governante
da Lua - pode se referir a um ditador governante,
presidente, governador ou um corpo coletivo como
governo, parlamento, generais com governo militar
ou o que for. Nós não sabemos. Mas esse Sr.
Moonpal é extremamente astuto e
surpreendentemente excelente em engenharia
mecânica.



A Lua é artificial - Uma ilusão?
   Mas Sr. Moonpal também é um mestre em

ilusões de ótica.

   Portanto, não podemos confiar totalmente
no que veremos em qualquer uma das
fotos tiradas da Lua ou na Lua.



A Lua é artificial - Uma ilusão?
   Dê uma olhada no vídeo do youtube “Anomalias e

ilusões de ótica na Lua” e você entenderá melhor.

   Na verdade, quase todas as fotos tiradas da Lua e na
Lua têm ilusões de ótica.

   Portanto, se possível, sempre verifique quaisquer
objetos suspeitos encontrados nas fotos.

   A regra anterior de dupla verificação também se aplica
a mim.



A Lua é artificial - Uma ilusão?
  Tentei verificar tudo novamente. As fotos

da NASA também não são totalmente
confiáveis. Portanto, tentei verificar de
outras fontes. Até agora, as fotos russas,
chinesas, japonesas e indianas ajudaram
muito pouco. (Embora mesmo assim seja
necessário cuidar do Sr. Moonpal e das
ilusões de ótica da Lua.)



A Lua é artificial
    A estrutura interna da lua

lembra a estrutura mecânica
de relógios antigos. Existem
rodas dentadas e eixos de
todos os tamanhos.
Conforme o mecanismo do
relógio funciona, a imagem
da lua que vemos vive e
muda constantemente.



A Lua é artificial
A figura a seguir mostra 4 coisas diferentes:
1. A superfície da lua é composta por planos diferentes,

como aqui. Pode haver até dezenas de níveis.
2. A camada superficial da lua é bastante fina, mas

geralmente contém muitas camadas de metal.
3. O mecanismo da lua lembra a estrutura de relógios

antigos, portanto, uma espécie de mecanismo de
relógio.

4. O mecanismo de relógio move muitas coisas, por ex.
imagens de lata em aberturas de crateras.





A Lua é artificial
   A imagem a seguir mostra um exemplo das

diferentes camadas da superfície da lua.

   O local de pouso da Apollo 17 está marcado com
um asterisco na imagem.

   A segunda foto (de Rima Hyginus) mostra como a
superfície realmente é frágil.







A Lua é artificial - Camuflagem

  Uma imagem da cratera Vitello é um bom
exemplo do tipo de camuflagem que você
encontrará em qualquer lugar da lua.

   1. Foto da cratera Vitello sem nenhum tipo
de manipulação.

   2. A mesma foto depois de manipulá-la
para ver melhor os objetos importantes.







A Lua é artificial
    Ao estudar as fotos, você notará que existem

muitas estruturas que podem ser vistas através da
superfície vítrea. Aqui está um exemplo de alguns
tubos enormes abaixo da superfície do “Mare”.

   Lembre-se de que não há água nesses “Mares”.

   Observe como na beira do mar quase não há solo
nem areia - apenas sucatão ferro velho. 





A Lua é artificial
   Em alguns lugares, existem muitos tubos, motores,

geradores e bombas. Eles são enormes!

    Os tubos podem ter diâmetro em quilômetros. As
outras coisas podem ter dimensões em dezenas
ou até centenas de quilômetros (sem exagero!).

    Nenhuma empresa na Terra poderia fabricar
tubos, canos ou outros equipamentos desse
tamanho. 



A Lua é artificial
   Fontes mais confiáveis de informação vieram de

vários astrônomos amadores que estão
transmitindo na internet sessões de Moon
Streaming Live. As telas ao vivo diretas sem
censura foram testadas como fontes valiosas de
informações. (Embora mesmo assim seja
necessário cuidar do Sr. Moonpal e das ilusões
de ótica da Lua.)



A Lua é artificial
   Agradeço aos astrônomos amadores que,

sem grandes fontes de ajuda financeira,
contribuíram com seu tempo e esforço no
envio de sessões Moon Streaming Live.
Aqui estão alguns dos melhores:

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



A Lua é artificial
   As sessões Moon Streaming Live me ensinaram

em algumas horas mais do que fui capaz de
aprender estudando imagens da NASA por anos.

   Se você quiser vê-los você mesmo, Moonfact.com
tem várias boas sessões Moon Streaming Live
listadas e prontas para visualização.



A Lua é artificial - A prova
   Então aqui está a verdadeira estrutura da Lua:

   O diâmetro da Lua é de 3476 km. Possui uma
camada superficial relativamente fina. “Mares”
sendo recobertas por cristais transparentes de
areia vítrea. Grandes áreas parecem estar
cobertas por chapas ou placas de metal e uma
camada de areia vítrea de alguns metros de
espessura chamada “regolito”.



A Lua é artificial - A prova
 Internamente, existem algumas colunas

de metal enormes ou eixos que suportam
a camada de superfície externa.

   Por favor, estude cuidadosamente a
seguinte imagem:



The Moon is artificial



A Lua é artificial
 Na verdade, é necessária uma tela maior

para poder ver os detalhes
(especialmente há um problema com telas
pequenas).

 Mas não se preocupe. Vamos examinar
as diferentes partes da Lua com muito
mais detalhes.



A Lua é artificial
 Nas fotos a seguir, teremos algumas

áreas importantes na parte norte da Lua.

   Observe a localização das letras
   A, B, C e D.







A Lua é artificial
 Em seguida, contemplamos as localizações de A e

B na parte norte do Mare Imbrium.

 Observe que essas são áreas e construções
enormes. A distância entre A e B é de várias
centenas de quilômetros.

 Para efeito de comparação, o diâmetro do Mare
Imbrium é 1145 km.





A Lua é artificial
 Observe o estilo de construção das áreas

A e B.
 Observe que a área A foi elevada com

colunas enormes da superfície da Lua.
 A área B foi elevada ainda mais - talvez

muitos quilômetros.
 Observe que as superfícies parecem

feitas de metal.





A Lua é artificial
 Veja a construção abaixo do ponto B. Um enorme

edifício multinível com tubos e motores nos
andares superiores.

 Observe o enorme tubo que vai do ponto B ao
ponto de conexão dos eixos atrás da área A.
Lembre-se de que este tubo provavelmente tem
mais de cem quilômetros de comprimento.





The Moon is artificial
 Observe as duas setas apontando para pontos

importantes onde os eixos de metal se conectam
com a superfície da lua.

 Observe como os enormes eixos abaixo da
superfície da Lua são visíveis.

 Observe os enormes eixos descendo a partir
desses pontos de conexão marcados com setas.





A Lua é artificial
 Observe o enorme eixo que atravessa o Mare

Serenitatis. Vai do norte da Lua até o sul da Lua. É o
eixo principal da estrutura artificial da Lua e tem uma
extensão de 3.450 quilômetros. Imagine qualquer
construção ou qualquer tubo de comprimento
semelhante na Terra.

 Observe também a construção sob a letra D
(chamada “Palus Somni”). É um ponto de referência
claro se você algum dia se sentir perdido na lua.











A Lua é artificial
   Aqui está um exemplo de MOON LIVE STREAMING.

    Neste vídeo você pode ver alguns motores enormes
dentro da lua. Observe o tempo entre 1:00 e 1:15.
Além disso, outras partes deste vídeo são super
interessantes.

   https://youtu.be/iIYx1JmYOAc

   Assista a este vídeo AGORA!

https://youtu.be/iIYx1JmYOAc




A Lua é artificial
   Indo para o oeste para o lado leste do

Oceanus Procellarum. Aqui está situado
ARISTARCHUS.

   Aristarchus é uma cratera, mas contém
um ponto importante para a conexão de
eixos internos à camada superficial da
Lua.





Aristarchus



A Lua é artificial - Aristarchus
   Para ver exatamente o que está dentro da cratera

Aristarchus, abra em seu navegador uma nova janela
para estes dois vídeos do youtube:

  https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
  https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q
   Por favor, não vá em frente antes de ver esses dois

vídeos!

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




A Lua é artificial - Bianchini
 Não consegui encontrar uma boa foto em Bianchini. No

entanto, existe este vídeo japonês KAGUYA e com ele você
pode ter uma melhor visão geral de toda a área ao redor de
Bianchini:

 https://youtu.be/wsW5cx2t55w
    Dica: pare o vídeo e use sua lupa (integrada no Windows 10).

Observe os enormes tubos e motores / geradores / bombas sob
a superfície vítrea do Sinus Iridum (lembre-se - não é água!).

https://youtu.be/wsW5cx2t55w




A Lua é artificial - Copernicus
 A cratera Copernicus está situada na

fronteira sul do Mare Imbrium e a leste do
Oceanus Procellarum. Copernicus tem um
diâmetro de 93 quilômetros.

 A cratera Copernicus é um ponto muito
importante que conecta os eixos internos
e a camada superficial da lua.





A Lua é artificial - Copernicus
Existem duas fotos de Copérnico:
1. Cratera Copernicus da NASA. Nesta foto tudo

está coberto por areia e os objetos no centro
parecem mais pedras.

 2. Um instantâneo da cratera Copernicus pelo
japonês KAGUYA. Não há areia nem pedras. Tudo
parece metálico e as paredes da cratera possuem
grande quantidade de motores e / ou geradores. 







A Lua é artificial - Copernicus
 Para mais detalhes veja o vídeo no

youtube em:

 https://youtu.be/DCgmX50-fEM

   Dica: pare o vídeo e use sua lupa
(integrada no Windows 10).

https://youtu.be/DCgmX50-fEM


A Lua é artificial - Copernicus
   Que surpresa! O mesmo objeto

fotográfico, mas resultando em uma visão
e interpretação diferentes do conteúdo.

   Por quê?

   Isso também mostra a importância de ter
fontes alternativas de informação.





A Lua é artificial - Kepler
   Existem dois vídeos excelentes do youtube sobre o Kepler:

1. Kepler crater Moon video

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE

--- Recomendado - por favor, veja este vídeo ----

2. The Moon - Kepler "Crater" Flyover

https://youtu.be/WpROsa7PZUo

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


A Lua é artificial - Kepler
 O primeiro é uma visão com telescópio

dentro da cratera.
 O segundo é mais sobre os arredores da

cratera.

   Não vá em frente até que você tenha
visto os vídeos acima.os!





A Lua é artificial - Alphonsus
   A informação disponível sobre Alphonsus é que se

trata de uma cratera. Na minha opinião, pode ter
sido uma cratera, mas agora resta muito pouco
disso - se é que resta. Eu estaria disposto a dizer
que é uma cratera artificial construída com tubos e
motores / geradores / bombas. Está cheio de
equipamentos metálicos. No centro, veja um motor
e os tubos e os outros motores ao lado da parede.
Portanto, como camuflagem, apenas imita ser uma
cratera.



A Lua é artificial - Alphonsus
  Por favor, veja o seguinte vídeo:

 Alphonsus crater on the Moon by telescope

   https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ

https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ








A Lua é artificial - Tycho
 A cratera mais ao sul é chamada de

Tycho.
 Nesta foto original da NASA, os motores /

geradores parecem estar ocultos.

   Na cratera Tycho existem muitos motores
/ geradores / bombas, mas eles são
cobertos por uma camuflagem espessa.







A Lua é artificial - Condorcet
   Ao procurar informações sobre as crateras de

Condorcet, o youtube me ofereceu este vídeo.

                BINGO!

   Isso era exatamente o que eu estava procurando.
   Abra uma nova janela em seu navegador e veja

este vídeo original da Apollo 17. (Obviamente, não
foi reeditado!).



A Lua é artificial - Condorcet
Apollo 17 - vídeo 1342-BB da revista 16 mm no youtube

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0
Por favor, veja este vídeo AGORA antes de prosseguir!

O vídeo dura apenas 4m 24 seg. No entanto, seja
paciente, o primeiro 1m 30 segundos é apenas o
tempo necessário para organizar a câmera da
maneira adequada para a captura.

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0


A Lua é artificial - Condorcet
 Não posso garantir que o conteúdo seja sobre o

Condorcet, mas na verdade não importa porque
este vídeo é um tesouro e prova exatamente o que
estou dizendo. Além disso, prova que a NASA já
sabia há 50 anos tudo sobre estes tubos e
motores / geradores / bombas. E suponho que
muitas das fotos e vídeos da Apollo mostram
visualizações semelhantes e contam em milhares.



A Lua é artificial - Condorcet
 Como é que a NASA ainda está dizendo depois de 50

anos que eles não encontraram nenhum sinal de vida
biológica nem culturas antigas na lua.

    Além deste relatório, há um grande número de
projetos em andamento em muitos países, e qualquer
pessoa pode comprar um novo telescópio moderno e
ver por si mesma o que está acontecendo na Lua.
Agora a verdade está saindo alto e bom som. Para a
NASA, a cada dia que passa será mais difícil admitir a
verdade.





A Lua é artificial - Langrenus
 Por favor, veja o seguinte vídeo japonês:

 KAGUYA taking around "Langrenus" da HDTV

 https://youtu.be/va-z_0oqEzw
   No centro da cratera, contei um motor e outro

ao longo da parede da cratera.

https://youtu.be/va-z_0oqEzw


A Lua é artificial
   Agora que você obteve informações sobre a lua,

pode facilmente identificar diferentes coisas no
próximo vídeo! Conte quantos motores / geradores
/ bombas lunares você pode encontrar?

   https://youtu.be/_FVPIUJe8NA
   Esse vídeo é super interessante Portanto, não

perca!

https://youtu.be/_FVPIUJe8NA


   Quase diariamente, agora temos novos vídeos
com fotos de alta qualidade tiradas com uma
câmera conectada a um telescópio moderno.
Os resultados são muito bons. Aqui está outro
exemplo de um bom vídeo. Basta contar
quantos tubos / motores e outras construções
mecânicas você pode ver neste vídeo!

  https://youtu.be/6WjG1hLRkrA

https://youtu.be/6WjG1hLRkrA


A Lua é artificial
 Está bem. Acho que é o suficiente para a estrutura

interna da Lua. Existem tantas outras crateras
para ver. Eu acho que eles somam milhares. E
tudo isso deste lado da lua. Na verdade, não
sabemos exatamente o que está na parte de trás
da lua. Existe alguma informação de que o outro
lado tem um número ainda maior de crateras,
embora em geral elas sejam um pouco menores
em tamanho.



A Lua é artificial

  Agora vamos nos concentrar em alguns
outros assuntos para nos familiarizarmos
com nossa lua.



A Lua é artificial
 Na foto a seguir conhecemos o ponto D e

o Mare Crisium e seus arredores.
 Olha que decoração linda! Uma

verdadeira obra-prima de decoração
metálica! Como uma janela em uma
história para crianças.





A Lua é artificial
   Imagens enormes são mostradas através das “Mares”.

   “Mares” tem um material vítreo. É muito transparente -
muito parecido com nossas janelas.

    Freqüentemente, você encontrará enormes
imagens de centenas de quilômetros de largura
mostradas por essas janelas.



A Lua é artificial
  Não se sabe como o Sr. Moonpal pode

produzir imagens algo como 500
quilômetros de altura e de largura. No
entanto, você pode imaginar que isso
aconteça quase todas as noites. Basta
ligar o computador e iniciar uma sessão de
LIVE MOON STREAMING.

   A prova está aí.



A Lua é artificial
  Talvez você tenha notado que em muitas

das fotos neste documento você pode ver
um rosto através da superfície vítrea do
Mare Crisium. É uma imagem permanente
ou “camuflagem” dessa “Mare”. (Na
verdade, é uma estrutura metálica
construída de forma a imitar um rosto!
Uma camuflagem típica da Lua.)

Mare Crisium has a diameter of 556
kilometers



A Lua é artificial
   Existem muitos “Mares” na Lua. A

superfície é muito transparente em ambos
os sentidos - para dentro e para fora. Por
essas enormes janelas pode entrar a luz
do dia para quem trabalha dentro da lua.
Eles também servem como telas enormes
para mostrar imagens de tamanho
tremendo.



A Lua é artificial
   Basta pensar nisso! É claro que as imagens se

destinam precisamente às pessoas da Terra e que
o Sr. Moonpal deseja enviar uma certa mensagem
através delas. A mensagem "Big Smiling Face"
provavelmente quer dizer que existem criaturas
amantes da paz na lua e não "pessoas boas"
bombardeiam a Lua com lixo de foguete (como
módulos lunares abandonados) ou outros objetos.



A Lua é artificial
Sempre que necessário, os “Mares” foram
recobertos com outro tipo de estruturas
vítreas. Isso eliminará a transparência e
protegerá as estruturas importantes dentro
da lua. Talvez esses elementos sirvam
como tubos de luz (ou lâmpadas) para
iluminar à noite também.





A Lua é artificial - Geral
   A foto a seguir, do outro lado da Lua, mostra uma

parede feita de material vítreo. Provavelmente o
mesmo material que cobre os “mares” da lua. A
parede prova que o Sr. Moonpal tem a tecnologia
para produzir enormes áreas desse material vítreo.
Então, com esse material, ele poderia ter
produzido os “mares” também. (Isso coloca em
dúvida as teorias de lava enchendo as crateras
criando os “mares”.)





A Lua é artificial - Geral
 A estrutura artificial da Lua é em muitos aspectos

muito frágil. Então é tudo pra quem mora lá. E
fazem todo o possível para esconder a estrutura
com algum tipo de camuflagem. A questão é como
você pode esconder objetos tão grandes. Muitos
dos motores / geradores / bombas têm um
tamanho que é medido em quilômetros ao invés
de metros ou centímetros. É o mesmo com os
enormes tubos que correm por toda a Lua.



A Lua é artificial - Geral
 A lua é frágil para todos os tipos de impactos. Não há

atmosfera para proteção contra meteoritos. A NASA
colocou sismógrafos na LUA. Portanto, agora há
informações quando há um impacto. E eles são
muitos.

 Sou totalmente contra qualquer plano de bombardear
a Lua com quaisquer objetos (como fizeram com os
Módulos Lunar Lander abandonados).

 Vamos respeitar quem vive na Lua.



A Lua é artificial - Geral
 Eu pergunto: “Por que razão eles têm

aqueles tubos enormes por toda a Lua?
Para a água, para as águas residuais ou
para o ar? Talvez para todos eles, mas
certamente não precisam de tantos tubos
enormes para água corrente! Obviamente,
esses tubos são para oxigênio?



A Lua é artificial - Geral
   Existem muitas outras questões importantes - por

exemplo:
    1. A lua não tem vegetação. Então o que eles

comem? A vida é possível em geral sem plantas?
   2. A temperatura da superfície lunar varia

diariamente de -150 a +100 graus (Celsius).
Alguém pode viver em condições tão difíceis?



A Lua é artificial
   Observe! Agora que você leu este documento,

você pode perguntar a qualquer astrônomo, a
qualquer astrônomo Amador ou a qualquer
Cientista e todos eles confirmarão o que escrevi
neste documento.

   É lógico, porque eles próprios já observaram e se
perguntaram essas coisas, mas por várias razões
simplesmente não foram mais longe!



A Lua é artificial
   Comentários finais e críticas:

    Minha experiência com ilusões de ótica é muito negativa e não
posso confiar no Sr. Moonpal. Simplesmente as imagens da Lua
não são confiáveis. No entanto, tubos, encanamentos, motores,
etc. aparentemente existem. Tudo isso é garantido por inúmeras
fontes diferentes. Mas a estrutura interna da lua é
principalmente por meio do Sr. Moonpal.

    A questão é: poderia o Sr. Moonpal ser tão astuto a ponto de
enganar deliberadamente quanto à estrutura interna da Lua?



A Lua é artificial
    Espero ter podido fazer as provas apresentadas neste

documento de uma forma que não deixem dúvidas! A Lua é
artificial!

    Se por algum motivo houver dúvidas você pode me enviar um e-
mail para: vesavaltonen.fi@hotmail.com

    Se não for bombardeado com spam tentarei responder a todos
enquanto for possível.

    Obrigado pela sua atenção!

mailto:vesavaltonen.fi@hotmail.com
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