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Waarom stuurt de ESA (European Space Agency) een dure ruimtesonde naar een
afgelegen komeet?
Dit is geen toeval, maar heeft alles te maken met radiosignalen die ruim 20 jaar geleden zijn
opgevangen.

Ergens in ons zonnestelsel draait een komeet rondjes om de zon.
67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko is een periodieke komeet waarvan de omlooptijd rond de zon
6,44 jaar bedraagt.
De komeet werd in 1969 ontdekt en men stelde vast dat dit object af en toe een merkwaardige
omloopbaan heeft gevormd.
In een artikel uit 2014 schreven wij het volgende over deze komeet en de missie van de
ruimtesonde Rosetta.
Er is een reden dat de Europese ruimtesonde Rosetta een gedetailleerd onderzoek gaat
uitvoeren naar komeet 67P.
Volgens een ESA (European Space Agency) klokkenluider ontving NASA al twintig jaar
geleden vreemde radiosignalen van deze komeet; die er niet uitziet als een komeet.
Enkele weken geleden schreven wij een artikel over de Europese ruimtesonde Rosetta en de
komeet die deze moet gaan onderzoeken.
“Rosetta is een ruimtesonde die wordt gefinancierd door de ESA. Zij zal zich in 2014 in een
baan om de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko plaatsen en deze bestuderen.
De sonde Rosetta kwam op 6 augustus aan bij de komeet 67P. Zij aan zij vliegen ze richting
de zon. Dat is nooit eerder gedaan.
De verkenner Philae moet het komende jaar onder meer gaan boren in het oppervlak, om vast
te stellen waaruit de komeet bestaat.”
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In hetzelfde artikel lieten wij foto’s zien van een witte cirkelvormige ufo boven het oppervlak van
deze komeet.

Er schijnt echter nog veel meer aan de hand te zijn met deze komeet.
De bekende videomaker op Youtube BP Earthwatch ontving een e-mail met het volgende
nogal schokkende bericht:
Het bericht is afkomstig van iemand die werkt binnen ESA (European Space Agency). Deze
zegt dat de belangstelling voor deze komeet zo’n twintig jaar geleden werd gewekt doordat
NASA radiosignalen ontving, afkomstig van deze komeet.
Dat niet alleen, maar ergens in de afgelopen twintig jaar schijnt 67P ook van koers te zijn
veranderd.
Veel wetenschappers hebben ook al hun verbazing uitgesproken over het uiterlijk van deze
komeet omdat men een soort sneeuw en ijsklomp had verwacht. Iets waarbij in het geval van
67P absoluut geen sprake is.
Besloten werd volgens de klokkenluider om deze “komeet” met een bezoek te vereren. Om de
aandacht af te leiden en dit zo geruisloos mogelijk te doen, werd een samenwerking aangegaan
tussen NASA en ESA, waarbij de laatste een missie zou organiseren onder de noemer van
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onderzoek naar een komeet.
De klokkenluider zegt verder: "Jullie zijn toch niet zo gek om te geloven dat ze deze Rosetta
missie die al in 2004 werd gelanceerd en miljarden Dollars kost, zomaar gaan doen om een
stukje rots in de ruimte te onderzoeken? Nee, ze doen dit omdat er iets aan de hand is met
67P en omdat ze vandaar radiosignalen hebben opgevangen".
Wat 67P ook moge zijn, volgens de klokkenluider is het zeker dat het geen komeet is.
Ook schijnt hij bij de e-mail een aantal onbewerkte foto’s te hebben meegestuurd waaruit
duidelijk zou blijken dat we hier met wat anders dan een komeet van doen hebben.
Zo is er op een deel van de “komeet” een soort toren zichtbaar en iets dat lijkt op een gebouw.
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