Bob Lazar e a divulgação de OVNIs
Em 1989, um homem chamado Robert S. Lazar entrou em contato com uma
estação de TV Las Vegas local (KLAS) pedindo uma chance de tornar sua história
pública.
Lazar afirmou ter trabalhado como físico no projeto Galileo, que era o projeto mais
altamente classificado do governo na época.
O projeto envolveu a tecnologia alienígena de engenharia reversa e a pesquisa foi
realizada em uma base secreta chamada S4, localizada a 10 milhas (16 quilômetros) ao
sul da notória área 51.
De acordo com a descrição de Lazar, a instalação S4 possui nove hangares de
aeronaves escondidos dentro da montanha.
As portas do hangar são construídas em um ângulo que corresponde ao declive da
montanha e também são camufladas com material natural.
Lazar afirma ter visto nove veículos estrangeiros diferentes na base e forneceu
detalhes técnicos sobre o modo de propulsão.
Sua atividade envolveu pesquisar o combustível para o artesanato, um elemento
com o número atômico de 115.
Este elemento possuía propriedades incomuns que permitiam que os discos
voadores deformassem o espaço em torno deles.
Desta forma, o destino era essencialmente "puxado" para o navio, atravessando
distâncias enormes com um movimento físico mínimo.
"Estou exatamente certo do que vi.
Eu sei como é a ciência principal, eu sei onde a física está - eu sei tudo isso - e
isso é uma arte extraterrestre, esta tecnologia é centenas e centenas de anos antes de
nós, e esse é o fim dessa história ", afirmou Lazar.
Lazar alegadamente recebeu briefings sobre a história dos extraterrestres na Terra
nos últimos 100 mil anos.
Os alienígenas originaram-se do sistema estelar Zeta Reticuli e foram chamados
coloquialmente "cinzas".
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Ele afirma que, desde que ele foi público, ele recebeu várias ameaças e até foi
baleado.
Os antecedentes de Lazar foram difíceis de verificar.
Seus registros foram apagados e não há provas de que ele trabalhe nos
Laboratórios Nacionais de Los Alamos.
No entanto, seu nome apareceu em uma lista telefônica de cientistas de Los
Alamos e uma foto dele apareceu na edição de julho de 1982 do Monitor Los Alamos,
referente ao emprego no site.
Bob Lazar oferece uma quantidade considerável de evidências que apóiam suas
reivindicações e ele ganhou muitos seguidores.
Para eles, Lazar é um homem muito credível com sólidos antecedentes em física e
engenharia.

No entanto, há muitos céticos que acreditam que todo o cenário é jogado por Lazar
para atender suas próprias razões.
Quaisquer que sejam suas razões, Lazar é responsável por impulsionar a Área 51
para a notoriedade que tem hoje, apesar de ser uma instalação secreta.
Se Lazar está certo e também falando a verdade, seu testemunho pode ser o relato
mais descritivo do que está acontecendo logo abaixo do nosso nariz.
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