AREA 51
-Existência OcultaSim, Se você está questionando no seu pensamento se realmente existe a
área 51 essa é a resposta que você deve armazenar na sua cabeça!
O endereço é Nevada, San Antônio, TX 78203, Estados Unidos,
porém a nação americana e a mídia sabem muito bem que não devem
meter o nariz lá.
Essa área é tratada com um sigilo muito serio e o governo
americano deve deixar bem claro para os veículos da mídia o que pode
acontecer se colocarem no ar matérias que coloquem a dispor da
população o que na verdade não pode nem sair de lá, pensamos juntos,
você acha que um pais consegue esconder um lugar “Enorme” com
pessoas aonde temos pousos de aviões, entrada de carros, Helicópteros e
etc.?

Nós sabemos muito bem que a mídia não perdoa ninguém, pessoas muito
importantes nos EUA já foram expostas ao ridículo pelas lentes afiadas da
mídia americana, e porque lá, as lentes da mídia não alcançam?

Por favor, Eu que nem sou perito com uma simples câmera e 1 mês
sondando o local voltaria pra casa com material que com certeza geraria
questões importantes.
Estrategicamente construído para não ser visualizado facilmente, e
dentro dos projetos americanos assim é a área 51, temos ainda que
imaginar que por ser um órgão militar governamental sua ocultação é
devida exposição dos segredos militares á outros países....
O Governo americano só admitiu sua existência para a mídia apenas
em 1994 sendo que sua existência vem desde década de 80 ou menos
claro que com todo esse ocultismo não temos certeza, eu particularmente
acredito que por volta da década de 60 essa área já tinha sido idealizada
ou até mesmo projetada.

Fotografias Proibidas?
Existe nos EUA um digamos assim um treinamento com uma politica
reversa aplicada, que ensina desde cedo a população americana à não dar
tanta importância para esse tipo de assunto deixando assim tudo, “mais
tudo mesmo” na mão de quem está no governo.
Sendo que apenas as patentes fortes no governo possam ter liberdade
para definir o que vai ou não vai ser exposto para a população.
Afinal não querendo ser taxado de louco ou ser constrangido, os assuntos
de ufologia e coisas afins já são deixadas de lado, em qualquer lugar
escolas, faculdades, cursos até mesmo de astrologia, meteorologia,
biologia que estuda a Vida...não tratará de vida extraterrestre em
hipótese alguma.

Voltando ao assunto;

Como podemos ver existe, está ali, porém para quem?
A beneficio de quem?
Essas são questões que não saem da cabeça de quem realmente se
interessa por algo mais nesse mundo principalmente quando se trata de
assuntos Secretos (Ocultos).
Em relação aos documentos Sabemos que existe uma tabela que define o
tempo dos assuntos: sigilosos, secretos e ultra secretos (Top Secret)
Sendo Sigilosos 5 anos, Secretos 25 anos e Ultra secretos 50 anos
Funciona da seguinte maneira após o ocorrido começa a contagem e após
atingir o tempo no caso o documento deverá ser revelado, o que na
teoria deveria acontecer.

Robert Bob Lazar um físico, recentemente estendeu suas declarações e
informou que o governo norte-americano estava pesquisando nada
menos que nove discos voadores na Área 51, e tentava adaptar sua
tecnologia em projetos terrestres, com o uso da chamada engenharia
reversa. Por suas declarações, ele e sua mulher receberam várias ameaças
de morte. Assim, evitando correr riscos, em novembro de 1989 decidiu
aparecer em público e confirmou suas alegações. Disse que há um lugar
secreto no interior da Área 51, conhecido como S-4, próximo ao lago seco
Papoose, onde as naves alienígenas eram guardadas. Explicou que seu
trabalho se dava justamente naquelas instalações, junto a uma equipe de
22 engenheiros contratados para estudar os sistemas de propulsão dos
discos voadores. Agora, as novas imagens da TerraServer confirmam as
declarações de Lazar, mostrando detalhes de tais instalações.[carece de
fontes]
Ainda segundo Lazar, o S-4 era um enorme complexo subterrâneo que
ocupava toda a área de uma cordilheira de montanhas. No início, o físico
pensou que estivesse trabalhando com uma tecnologia altamente
sofisticada criada pelo homem. Mas quando entrou em um dos discos
voadores lá alojados, convenceu-se de que se tratava de algo de outro
mundo, porque tanto sua forma quanto suas dimensões confirmam sua
origem não humana. "As naves que examinei não possuíam juntas
aparentes, nenhuma solda, parafusos ou rebites", disse Lazar. "As bordas
de todos os elementos da espaçonave eram arredondadas e suaves, como

se tivessem sido feitas com cera quente submetida a um rápido processo
de resfriamento". [carece de fontes]
De acordo com seu relato, havia arcos e delicadas cadeiras de somente 30
cm de altura no interior dos veículos espaciais. Sua unidade de propulsão
era o que mais lhe intrigava: tinha o tamanho de uma bola de beisebol e
irradiava um campo antigravitacional através de uma coluna oca, situada
verticalmente no centro da nave. Lazar teve sua curiosidade científica
aguçada e passou a procurar informações sobre tudo o que acontecia em
S-4. Foi quando teve acesso a um memorando que confirmou suas
suspeitas. Nele havia uma quantidade impressionante de informações
sobre os OVNIs, "inclusive fotografias de autópsias de pequenos seres
cinzas com grandes cabeças calvas", declarou à Revista UFO. "O governo
estava escondendo da população fatos da maior gravidade, e tudo aquilo
estava sendo feito em Groom Lake, mais precisamente em S-4"
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