NASA: há uma estrutura quadrada gigante escondida debaixo da lua.
Parece que, afinal, ninguém pode explicar com precisão as dezenas de mistérios
que cercam o satélite natural da Terra.
Enquanto a maioria das vezes, quando os caçadores de OVNI localizam estranhas
estruturas na Lua ou em Marte, por exemplo, estas se tornam, às vezes apenas o
resultado da pareidólia.
No entanto, não é o caso aqui.
De acordo com o estudo científico, fendas em uma área gigante da superfície da Lua,
conhecida como Ocean of Storms, realmente formam um enorme retângulo.
Agora, para as dezenas de mistérios que cercam a lua, podemos adicionar essas
estruturas gigantes em forma de retângulo que parecem representar um dos mais novos
enigmas da lua.
Pensa-se que a cratera de 2.000 milhas foi causada de fato por um impacto de
asteróides, mas agora os cientistas acreditam que não foi um asteróide.
De fato, os especialistas acreditam que o Oceano das Tempestades (área da rocha
do basalto) foi causado pela lava refrigerante no início da lua.
Esse fato levou os cientistas a acreditar que o satélite da Terra era muito mais ativo
no passado distante do que é agora.
As imagens que ajudaram os pesquisadores a identificar este retângulo de forma
estranha foram feitas com dados da missão Grail da NASA, que mapeou a gravidade da
superfície lunar, detalhes incríveis.
As imagens resultaram na descoberta de um retângulo quase perfeito que sugere
que a lua é muito mais misteriosa do que imaginamos.

Você vê a forma geométrica?
"O GRAIL revelou características na lua que ninguém antecipou antes de termos
esses dados em mãos", disse o autor principal do estudo, Jeffrey Andrews-Hanna,
cientista planetário da Colorado School of Mines.
"Um só pode imaginar o que pode estar escondido sob as superfícies de todos os
outros planetas no sistema solar".
Andrews-Hanna acrescentou que o "padrão de anomalias da gravidade na lua é
tão surpreendentemente geométrico e de forma tão inesperada que nos está forçando a
pensar de maneiras novas e diferentes sobre os processos que operam na Lua".

Estes novos detalhes são prova de que a lua é muito mais misteriosa do que
imaginamos.
Na verdade, há muitas pessoas que acreditam firmemente que a lua da Terra é na
verdade uma peça de hardware terraformada e engenheira que possui uma camada
externa de poeira e rochas de 3 milhas de espessura.
Sob esta camada, acredita-se que a lua tem uma concha sólida de cerca de 20
milhas feita de materiais altamente resistentes, como titânio, urânio 236, mica, neptunium
237.
Definitivamente elementos que você não esperaria encontrar "dentro" da lua.
Não se esqueça de verificar as irregularidades do artigo 7 que sugerem que a lua é
projetada, para descobrir mais sobre as características anômalas do satélite terrestre.
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