Wat heeft Apollo 11 astronaut op Antarctica te zoeken? (video)
Woensdag, 14 december 2016 19:11

Onlangs is de inmiddels bejaarde Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin met spoed weggehaald
van Antarctica in verband met gezondheidsproblemen.
Het wordt druk op Antarctica en dat daar iets gaande is, lijkt zo langzamerhand wel duidelijk,
maar wat?

Ongeveer een maand geleden schreven wij het volgende over Antarctica:
Nog steeds is Antarctica één van de meest mysterieuze gebieden op aarde, waar zich
ongetwijfeld dingen afspelen waar wij gewone stervelingen geen weet van hebben.
Antarctica is ook het gebied waarvoor de Duitsers voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog
grote belangstelling toonden en waar zich naar verluidt tot op de dag van vandaag nog
geheime (Nazi) bases bevinden met vergevorderde technologie.
Keer op keer blijkt ook weer dat de Nazi’s wat technische ontwikkelingen betreft hun tijd ver
vooruit waren
en wel degelijk in staat waren om zogenaamde vliegende schotels te bouwen.
En nu komt Antarctica weer in het nieuws, niet alleen vanwege een bezoek van de
Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, maar ook vanwege omdat er een
nieuwe internationale overeenkomst is gesloten, waarbij het voor privé personen de
eerstvolgende 35 jaar onmogelijk wordt om zonder voorafgaande toestemming naar Antarctica
af te reizen.
Dit verbod komt dan in de vorm van het beschermen van de natuur , maar effectief betekent
dit dat het gebied gesloten blijft voor pottenkijkers.
Sinds een maand geleden zijn er weer meer merkwaardige dingen gebeurd zoals de
plotselinge evacuatie
van de bekende voormalig NASA astronaut Buzz Aldrin.
Voormalig astronaut Buzz Aldrin is uit voorzorg geëvacueerd van de Zuidpool, nadat hij daar
onwel was geworden.
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De 86-jarige Aldrin was op een toeristische reis naar de Zuidpool. The Antarctic Company, de
organisatie die reizen organiseert naar de Zuidpool, zegt dat de toestand van de oud-astronaut
stabiel is.
Aldrin was in 1969 de tweede mens die voet zette op de maan, na zijn collega Neil Armstrong
tijdens de missie van Apollo 11. De laatste jaren houdt Aldrin zich vooral bezig met het steunen
van onderzoek naar de mogelijkheid van toekomstig menselijk leven op Mars.
Wat had een Buzz Aldrin te zoeken op Antarctica? Waarom opeens alle belangstelling voor
dit continent door bekende en belangrijke mensen?
Buzz Aldrin gaf tijdens de Apollo 11 missie al aan dat ze absoluut niet alleen waren in de
ruimte:

Net zoals Buzz Aldrin 7 jaar geleden met grote stelligheid wist te vertellen dat er een soort
kunstmatige constructie te vinden was op Phobos, één van de twee manen van Mars.

Het bijzondere toeval wil dat Scott Waring enkele dagen geleden weet te vertellen dat hij de
constructie waar Aldrin over sprak op Phobos heeft gevonden.
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