Vrouw van 800 miljoen jaar oud ontdekt in Rusland
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Mijnwerkers in Siberië ontdekten in 1969 een vreemd uitziende zwarte kist op een diepte
van 70 meter.
Toen de kist werd geopend bleek deze tot aan de rand gevuld met een roze/blauwe vloeistof,
met daarin een mooie vrouw van rond de 30.

Soms komen de meest merkwaardige en interessante verhalen uit Rusland en de volgende is
er daar één van.
Het betreft een vondst die is gedaan in een Russisch dorp, Rzhavchick Tisulskago. Ook wij
moesten even nadenken waar dat ook alweer lag, maar dat bleek te zijn in de buurt van
Kemerovo.
Kemerovo is een stad in Siberisch Rusland, hoofdstad van de gelijknamige oblast, gelegen bij
de samenvloeiing van de rivieren Tom en Iskitim. Tot 1932 heette de stad Sjtsjeglovsk.
De stad ligt 3500 kilometer ten oosten van Moskou en heeft door haar ligging een landklimaat.
De gemiddelde temperatuur varieert van -18°C (januari) tot +20°C (juli) en er is relatief weinig
neerslag, zo'n 420 mm per jaar.
In het jaar 1969 toen het land nog een communistische bewind had, vond er daar een
vreemde gebeurtenis plaats bij de plaatselijke kolenmijn.
De mijnwerker Karnaukhov was aan het werk op een diepte van 70 meter en ontdekte bij
toeval een marmeren soort (doods)kist, die er uitzag alsof het met precisieapparatuur was
gemaakt.
De baas van de mijnwerkers, Alexander Alexandrovich Masalygina, gaf opdracht om
onmiddellijk daar alle werkzaamheden te staken en men bracht de kist naar de oppervlakte.
Men probeerde de kist te openen, maar dat ging niet zomaar, want er zat een soort
versteende stopverf die de kist ferm gesloten hield, maar door het zonlicht begon dit weg te
smelten en veranderde in een heldere vloeistof die wegstroomde, waardoor men de kist kon
openen.
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Iedereen schrok, want de kist was tot aan de rand gevuld met een roze/blauw kristalheldere
vloeistof.
En daarin bevond zich een ongewoon mooie vrouw die eruit zal alsof ze rond de 30 was, met
een fijnbesneden Europees uiterlijk en grote blauwe ogen die wijd open stonden.
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