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Zeta Reticuli Nezemljani: Robert Lazar Del 1 do 4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e1Pc2aLM3jY&list=PLCB6F2606204A8E
31&feature=player_embedded  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-
qx0hXgS3AQ&list=PLCB6F2606204A8E31  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DAJHDOM--
sA&list=PLCB6F2606204A8E31  
 
https://www.youtube.com/watch?v=47kt63AHal4&list=PLCB6F2606204A8E3
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Vsekakor gresta Bob Lazar in nezemeljsko vesoljno obratni inženiring 
skupaj v smislu teorije zarote pa vendar glede na informacije v zvezi z 
njegovo zaposlitvijo pri ameriški bazi, se nekateri deli njegovih trditev res 
zlagajo med seboj.  
 
O najnovejšem razvoju smo odkrili, da trditve Boba Lazarja v spodnjem 
intervjuju dobijo potrditve s strani višjega znanstvenika iz Lockhead Martin 
baze, Boyda Bushmana! 
 
 
 
Bob Lazar je delal na obratnem inženiringu vesoljnih plovil: Višji 
znanstvenik Lockhead Martin 
http://www.youtube.com/watch?v=HwoDMYUOlg8  
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Nezemeljski (NLP) so resnični:   
Ben Rich, direktor družbe Lockhead Skunk Works je na smrtni 
postelji v spovedi priznal, da so nezemeljski (NLP) obiskovalci 
resnični in da ameriška vojska potuje do zvezd in med njimi.   
 
V skladu s člankom objavljenim maja 2010 v izdaji časopisa Mufon UFO 
Journal (http://www.amazon.com/Mufon-UFO-
Journal/dp/B00006KOOT?ie=UTF8&tag=ufbl-
20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969 ) – je, Ben Rich, »oče 
nevidnega bombnika Stealth-Fighter« in nekdanji direktor podjetja Lockhead 
Skunk Works, enkrat  spregovoril o resničnosti Nezemeljskih NLP 
obiskovalcih in o tem, da ameriška vojska potuje do zvezd in med njimi.  
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Kar je Ben Rich rekel, da bi utegnilo biti novo za ljudi danes, je on razkril 
pred svojo smrtjo, leta 1995. Njegove izjave so pripomogle pri razumevanju 
poročil, da je ameriška vojska uporabljala letala, ki so posnemala plovila 
nezemeljskih bitij. Članek je napisal Tom Keller, letalski inženir, ki je delal kot 
računalniški analitik sistemov za NASA Jet Propulsion Laboratory (Nasin 

laboratorij za reaktivni pogon  
1 . » Znotraj Skunk Works ( Lockhead - strogo zaupne raziskave in razvoj 
entitet) smo majhna, intenzivno kohezivna skupina sestavljena iz približno 50 
veteranskih inženirjev in dizajnerjev ter 100 strokovnih strojnikov in 
predelovalcev. Naša odlika je bila gradnja tehnološko naprednejših letal v 
malem številu z visoko vrednostjo za najzaupnejše tajne misije.« 
 
2 : » Imamo sredstva za potovanje med zvezdami, vendar so te tehnologije 
zaprte v črnih projektih. Potrebno bi bilo posredovanje Boga, da bi to 
kdajkoli prišlo ven in da bi imelo kakšne koristi za človeštvo. Vse kar si 
zamislite, mi že vemo kako to doseči.« 
3 : » Sedaj že imamo tehnologijo za odpremo ET-jev domov. In ne, to ne 
traja celo življenje nekoga, da se to delo opravi. O(b)staja napaka v 
enačbah. Mi vemo katera je to napaka. Sedaj imamo možnost potovati do 
zvezd. Najprej pa morate razumeti, da do zvezd ne bomo prišli z uporabo 
kemičnega pogona. Kot drugo moramo razviti novo tehnologijo pogona. Kar 
moramo storiti je, odkriti kje je Einstein-u šlo narobe «.  
 
4 : Ko je bil Rich vprašan kako pogon NLP-jev dela, je ta rekel: » Naj vas jaz 
vprašam, kako deluje ESP (Electronic stability program) v vašem avtu? 
Spraševalec je odgovoril: » Vse točke v času in vesolju so povezane?« 
Rich je odgovoril, » Tako je, tako ta pogon deluje!« 
 
Ben Rich, bivši direktor Lockhead-a je vedel za nezemeljske NLP 
obiskovalce 
 
Nekdanji direktor Lockhead Skunk Works-a je vedel za Roswell nezemeljske 
NLP vplive na obliko izvedbe za Testor modelne komplete za Roswell NLP 
modele, in ameriška letala visoke tajnosti. Glede na poročilo CNI News iz 
okrožja Kolorado, je Micheal Lindemann podatke zasnoval na osnovi 
forenzičnih ilustracij in mnogih pričanj očividcev glede Roswell NLP-jev, 
katere je priskrbel William L. »Bill« McDonald. 
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V elektronskem sporočilu, z dne 29. Julij, 1999, očitno naslovljenim na 
Lindemanna, McDonald navaja odlomek diskusije z Haroldom Puthoff-om, 
ustanoviteljem strogo zaupnega USA programa » daljinsko pregledovanje«.  
 
McDonald je rekel:« No, Hal, za to si prosil! Sedaj, ko je legendarni 
Lockehead-ov inženir in vodja kit modelnih kompletov za Testor Corporation, 
John Andrews mrtev, lahko objavim, da je on osebno potrdil konstrukcijsko 
povezavo  med Roswell vesoljnimi plovili in Lockhead Martin Unmanned 
Combat Air Vehicles (UCAVs – »Lockhead Martin bojevna zračna vozila brez 
človeka«), letali za vohunjenje, Joint Strike Fighter-ji (wiki op.p. ) in Space 
Shuttli. 
 
Andrews je bil osebni prijatelj nekdanjega direktorja »Skunk Works-a«, 
Richa, točno izbranega naslednika s strani ustanovitelja tega podjetja Kelly-
ja Johnsona in človeka znanega po F-117 Nighthawk "Stealth"fighter, 
njegovemu polovičnemu prispevku k prototipu »HAVE BLUE« in tajnemu F-
19 Stealth Interceptor. Preden je Rich umrl za rakom mu je Andrews odnesel 
moja vprašanja. 
  
Dr. Ben R. Rich, nekdanji direktor Lockheed Skunk Works je 
potrdil:  
 
1. Obstajata dve vrsti NLP-jev – eno vrsto izdelujemo mi, drugo izdelujejo 
»oni«.  
Na podlagi zbranih podatkov smo se iz obeh nesreč nekaj naučili prav tako 
smo se na-učili iz nasledstva plovil. Vlada je vse vedela in šele 1969 je 
prevzelo iniciativo nad administracijo v zvezi s temi informacijami. Po 
Nixonovi čistki leta 1969 je administracijo prevzela mednarodna uprava v 
privatnem sektorju… 
 
2. Skoraj vsa »biomorfične« ( biomorfičen = naravi podoben element 
prisiljeni v obliko, ki ga posnema funkcionalna naprava op.p.) oblike letal so 
bile inspirirane  s strani Roswell vesoljna plovila – od Kelly-jevega SR-71 
dalje, vse do današnjih dronov (UCAVs) in vesoljnih plovil… 
 
3. Mnenje Ben Rich-a je bilo, da ljudstvo ne bi smelo vedeti glede NLP-jev in 
nezemeljskih bitij. Bil je mnenja, da ljudstvo ne bi moglo sprejeti resnice – 
nikoli. Šele v zadnjih mesecih svojega življenja je začel čutiti » da bi 
mednarodna uprava v privatnem sektorju«, ki se je ukvarjala z »Zadevo« 
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lahko predstavljala večji problem glede prebivalcev in njihovih svoboščin kot 
jih deklarira Ustava Amerike kot pa da se oznani prisotnost nezemeljskih bitij 
kot takih. Lindemann je dodal, da je »Bill McDonald prejel zgoraj navedene 
informacije od Andrewsa v času od leta 1994 do njunega zadnjega klica pred 
Božičem leta 1998.« Lindemann prav tako dodaja, » da je znano tudi, da se 
je Dr. Ben R. Rich udeležil javne konference za letalsko-vesoljni  dizajn in 
inženirstvo leta 1993, preden ga je njegovo zdravje preobremenilo, in je 
povedal, v prisotnosti direktorja MUFON-a, Jana Harzan-a in mnogih drugih 
– »Mi ( tj. ameriška vesoljska skupnost/vojaško industrijski kompleks) imamo 
tehnologijo, »ki nas bo popeljala do zvezd«. 
 
Za ogled objave celotnega pisma je potrebno pregledati časnik MUFON UFO 
Journal, Maj 2010. Objavljeno je dopisovanje Johna Andrews-a z lastnoročno 
spisanim odgovorom Dr. Rich-a. Več razkriva pričanje žvižgača (whistle 
blowerja) v Disclosure Project-u (Projekt Razkritja), Nasa ne more 
zanikati razkrite tajnosti  s strani britanskega hekerja Gary-ja 
McKinnon-a in mnogih astronautov v kolikor pričakuje, da jo bo v celoti 
financirala administracija Obamine Bele Hiše. 
 
Lockheed Skunkworks inženir USAF, in pogodbenik CIA je potrdil: 
NLP–ji so resnični  
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Don Phillips, "Ti NLP-ji so bili ogromni. V primeru, da se ustavi, naredi obrat 
za 60 stopinj, 45 stopinj, 10 stopinj in vse naenkrat ponovi.« Med tem, ko je 
pristajal Apollo je Niel Armstrong rekel, » Tukaj so. So tamle in lahko 
samo gledamo velikost teh ladij. Očitno je, da jim ni všeč, da smo tukaj.« Ko 
sem delal z Kelly-jem Johnsonom iz SkunkWorks sva podpisala sporazum z 
vlado Amerike, da bomo v zvezi s tem zelo tiho.   
 
Anti-gravitacijsko raziskovanje je prav tako potekalo. Vemo, da je bilo nekaj 
zaseženih plovil v Roswellu, leta 1947, in da so bila prava. In, ja, dobili smo 
nekaj njihove tehnologije. In, ja, plovila smo usposobili za delo. Vedeli smo 
drug za drugega na način, kar lahko imenujemo kot nevidno industrijo. Mi to 
lahko imenujemo kot črna, temno črna ali skrita industrija. 
 
Znanje katerega imam o teh tehnologijah je prišlo od letala, ki so bila zajeta 
tukaj. Nisem videl plovila niti sem videl telesa teh bitij a vem za ljudi, ki so. 
Nikakršnega dvoma ni, da gre za bitja, ki niso iz tega planeta.  
 
In, če bi Nezemljani bili sovražni, bi nas z njihovim orožjem že zdavnaj 
uničili. Dobili smo te ročne skenerje, ki skenirajo telo in določijo v kakšnem 
stanju je telo. Prav tako lahko s tem istim skenerjem zdravimo.           
Osebno vam povem, da na teh skenerjih delamo. In imamo takšne, ki lahko 
diagnosticirajo raka in ga ozdravijo. 
En izmed namenov katerega sem imel, ko sem ustanavljal moje podjetje leta 
1998 je bil, da iznajdemo tehnologijo, ki bi očistila zrak in bi pripomogla pri 
čiščenju teh toksinov,  ter bi ob enem zmanjšala potrebo po fosilnih gorivih. 
Ja, čas je. Lahko vam osebno povem, da se je že začelo. pp375,383 
 
V preteklosti smo poročali glede pristajanja NLP-jev pred nekdanjim 
ameriškim predsednikom Eisenhowerjem v Holloman Air Force bazi in kako 
je predstavnik ameriške vlade potrdil, da je Eisenhower srečal Nezemeljska 
bitja.  
 
Prav tako nam je bilo sporočeno glede trditev Eisenhowerjeve pra-vnukinje, 
ki je med drugim razkrila, da je bila izpostavljena poskusu njenega 
zaposlovanja v tajnem projektu Mars kolonije.  
 
V nedavnih priznanjih so Velika Britanija, Francija in Kitajska priznale, da so 
NLP-ji resnični in da so Nezemeljskega izvora.  
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In NASA je v svojem slogu nenehnega razkrivanja obvestila svet, da so 
odkrili nekaj več Zemlji podobno velikih planetov.  
 
Vsi zgoraj omenjeni incidenti in pričanja pa potrdijo, da » Mi nismo sami, 
pravzaprav nikoli nismo bili.« 
 
Posodobitev:  
Pred uro smo dobili elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja, da je »John 
Andrews posredoval pismo Ben Rich-u v zvezi z njegovim prepričanjem glede 
»NLP-jev človeškega tipa« in » NLP-jev Nezemeljskih bitij«, dne 10. julija 
1986.  
 
» Verjamem v zanesljivost NLP-jev, ki jih je naredil človek. Nagibam se k 
verjetju, da obstajajo tudi NLP-ji Nezemeljskih bitij.« - John Andrews 
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John Andrews je trdil, da je zgornji dokument ročno spisan s strani Ben Rich-
a. 
V skladu s tem pa navedba » Ja, tudi jaz verjamem v obe kategoriji.« Ben 
Rich, 21 julij 1989. 
Na vprašanja NLP  preiskovalca Williama McDonalda je Andrew posredoval 
Rich-ove odgovore, ki so potrdili, da obstajata dve vrsti NLP-jev. 

1. Tista, ki mi izdelujemo mi 
2. Tista, ki jih izdelujejo oni 

 
Na podlagi zbranih podatkov smo se iz obeh nesreč nekaj naučili prav tako 
smo se na-učili iz nasledstva plovil. Vlada je vse vedela in šele 1969 je 
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prevzelo iniciativo nad administracijo v zvezi s temi informacijami.              
Po Nixonovi čistki leta 1969 je administracijo prevzela mednarodna uprava v 
privatnem sektorju. 
 
Nekdanji astronaut, Dr. Edgar Mitchell je nedavno potrdil incident iz leta 
1997 pri katerem je vodja obveščevalne služba za štab ( Joint Chiefs of Staff 
– štab = je organ visoko uniformiranih voditeljev; Ameriškega min. za 
obrambo, ki svetuje Sekretariatu za obrambo, Varnostnega sveta za  
Domovino, Svet za nacionalno varnost, in predsednika združenih držav 
Amerike, za vojaške zadeve) dobavil kodna imena NLP projektov, a je bila 
koda za dostop zavrnjena. Prvi, ki je poročal o incidentu je bil raziskovalec 
NLP-jev, Dr. Steven Greer, ki je leta 2001 razkril, da je bil admiral Wilson 
besen nad njegovo zavrnitvijo za dostop.  
 
Dne 4.7.2008 je v intervjuju na CNN-u, dr. Mitchell potrdil Greerovo verzijo 
dogodkov, ko je ponovil, da je Admiral Wilson izjavil »da je našel ljudi 
odgovorne za prekrivanje in ljudi, ki so vedeli in jim je bilo povedano, da 
tako nastopijo ; žal mi je admiral, ni vam potrebno vedeti zato, nasvidenje. » 
 
Zanesljiv vir je nadalje NLP raziskovalcu Richardu Dolan-u razkril, da je 
admiral Wilson bil frustriran zaradi odvetnikov korporacije, ki je zanikala 
njegov dostop. Oktobra 2008 sem intervjuval aktivnega oficirja ameriške 
mornarice, ki je potrdil, močno vlogo korporacij vpletenih v NLP projekte.  
 

  

 

 


