Raadsels rond gesloten observatorium worden met de dag groter (Update+video)
Maandag, 17 september 2018 13:37

Enkele dagen geleden schreven wij over een observatorium dat in Amerika werd gesloten
door de FBI.
Ze kwamen aan met een zogenaamde Blackhawk helikopter en duidelijks is dat er grote
haast was bij het sluiten, maar de vragen stapelen zich op.

Update: 17 september 2018
Het Sunspot observatorium gaat met ingang van deze week weer open. Er is een officiële
verklaring gekomen dat de reden van de plotselinge sluiting te maken had met een verdachte
die zich op het terrein zou bevinden en een bedreiging vormde voor de mensen in en rond het
observatorium.
Om deze verdachte niet te alarmeren zou er besloten zijn om iedereen te evacueren, omdat dit
beter zou zijn voor de veiligheid van het personeel en de omwonenden. Die dreiging, wat het
dan ook was, is nu opgeheven en daarom gaat het observatorium weer open.
Het klinkt als een totaal onzinverhaal en dat is het waarschijnlijk ook.
Bovendien zijn op dezelfde tijd dat Sunspot observatorium werd gesloten de ruimtewebcams
van zes andere observatoria uit de lucht gehaald.
AXIS 232D Network Dome Camera located in Sydney Australia
Webcams located at SOAR Observatory – The Southern Astrophysical Research Telescope
located in Chile
BRT Tenerife Telescope Webcam located in Spain
Webcam located at Mauna Kea observatory at the University of Hawaii Hilo
Webcam from the Canada-France-Hawaii Telescope observatory in Hawaii
Webcam at JAT Observatory in Fairless Hills, Pennsylvania
Al met al wijst het dan toch op iets in de buurt van de zon en niet een poging van de Chinezen
om het observatorium te hacken als onderdeel van hun spionageactiviteiten, zoals ook wordt
gesuggereerd.
Iemand die ook het officiële verhaal niet gelooft is Tyler van Secureteam.
Ondanks het officiële verhaal blijft het raadsel voortduren.
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Origineel artikel: 16 september 2018
Een kort stukje uit het artikel eerder deze week o ver de sluiting van het observatorium in
Sunspot, New Mexico.
Het volgende is wat de Wikipedia ons vertelt:

Een sterrenwacht of observatorium is een instituut van waaruit sterren en andere
hemellichamen worden bekeken en bestudeerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
professionele sterrenwachten en volks- of publiekssterrenwachten.
In Amerika is een observatorium ( National Solar Observatory ) dat zich uitsluitend bezighoudt
met het bestuderen van de zon. De hoofdvestiging hiervan bevindt zich in Boulder, Colorado,
en er zijn een tweetal andere vestigingen waarvan er één zich bevindt in de plaats Sunspot in
New Mexico en de andere in Kitt Peak in Arizona.

Nu was er iets bijzonders aan de hand bij het observatorium in Sunspot vorige week.

Van het ene op het andere moment werd het observatorium ontruimd en de toegangswegen er
naartoe afgesloten door de FBI.

Sinds die tijd is er een storm aan speculaties losgebarsten over wat nu wel niet de reden is van
het , in grote haast, sluiten van dit obsevatorium.

Sheriff Benny House vertelde dat de FBI razendsnel te werk ging, compleet met een Black
Hawkhelikopter en teams met mensen die bezig waren met antennes en dergelijke. Hij vertelde
geen flauw idee te hebben waarom de FBI zo snel hierbij werd betrokken.

Het feit dat de FBI zo snel kwam, betekent dat de tijdfactor in dit hele verhaal belangrijk is. De
FBI werd erbij gehaald om te zorgen dat het observatorium heel snel werd gesloten, zodat
niemand nog dingen vanuit de gebouwen kon communiceren met de buitenwereld. Ze hebben
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ook de gebouwen uitgekamd om te zorgen dat er geen verborgen USB sticks of iets dergelijks
achterbleven waardoor men misschien een indicatie zou kunnen krijgen over de reden van de
sluiting.

Eén van de theorieën die de ronde doen is dat men door het observeren van de zon heeft
ontdekt dat we een soort echte mini ijstijd tegemoet gaan en dat dit iets is, dat niet in het
officiële verhaal past en dat men er daarom alles aan heeft gedaan om alle bewijsmateriaal
daar weg te halen. Het is tenslotte een observatorium dat zich bezighoudt met de zon, dus wat
het ook is, grote kans dat het iets te maken heeft met de zon.

In de volgende video zie je hoe een vader en zoon voorbij de afzetting gaan en het terrein
opwandelen.

Wat ze zien is verbazingwekkend. Auto’s staan overal alsof ze plotseling in de steek zijn
gelaten, deuren van de gebouwen zijn open en je kunt zo naar binnen lopen. Ook uit de
beelden blijkt dat mensen daar in grote haast zijn vertrokken.

En plots zien ze in een prullenbak een DVD van het X-Files spel Unrestricted Access liggen.
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