Изявлениe относно SERPO 1 – 21
2 Ноември, 2005 до 30 Август, 2006
[Коментари от Бил Райън]
Всички постове на Анонимен
Това са оригиналните постове на "Анонимен", ключов информатор
( 2 Ноември 2005)
Също включени са три отговора и независима провека на информацията.
Първо нека се представя. Казвам се Анонимен. Работил съм за правителството преди да се
пенсионирам. Няма да разказвам подробности за миналото си, но бях включен в специална
програма.
[По-късно стана ясно, че човекът, който се е свързал с Виктор Мартинез, се е представил
като Силвестър МакКоглин. Въпреки че Виктор осъзнаваше, че това е псевдоним, той
продължи да се дегизира като "Анонимен". Човекът, свързан с разузнавателните кръгове, е бил
индентифициран, използвайки имената "Силвестър" и "МакКоглин", които принадлежат на
предците му. Той отрича всякаква замесеност с имената, и те няма да бъдат коментирани
тук.]
Що се отнася до Розуел, случи се, но не както го пише в книгите. Имаше 2 места, свързани с
катастрофата. Първото място е югоизточно от Корона, Ню Мексико, а второто - Пелона Пийк, южно
от Датил, Ню Мексико.
Катастрофата е свързана с два извънземни кораба. Мястото Корона бе открито ден по-късно от
археологически екип. Екипът съобщи веднага на шерифския департамент на община Линкълн.
Заместника пристигна на следващия ден и събра група полицаи. Едно живо извънземно бе открито
зад една скала. Беше му дадена вода, но отказа храна. То бе транспортирано до Лос Аламос.
Информацията стигна до военна част на въздушните сили в Roswel. Мястото беше изследвано, а
доказателствата - премахнати. Телата бяха отнесени в Националната Лаборатория Лос Аламос,
защото имаха система за замразяване, която позволява да запазят телата за по-нататъчни
изследвания. Кораба беше преместен до Розуел и след това до Wright Field, Охайо.
Второто място не беше открито допреди 1949 от двама фермери. Те съобщили на шерифа от
района. Поради отдалеченостт на мястото, отне няколко дена докато шерифа стигна на място.
Когато той пристигна, направи няколко снимки и се върна обратно в Датил.
Военната база в Сандиа, Албакърки, Ню Мексико бяха уведомени. Екип от Сандия взе всички
доказателства, включително шесте тела. Те бяха транспортирани до базата Сандия, но по-късно ги
преместиха в Лос Аламос.
Извънземното установи контакт с нас и ни даде информация за родната си планета. То беше живо
до 1952, когато умря. Но преди да издъхне, ни снабди с информация за съдържанието в корабите.
Едно от тях беше устройство за комуникация. На пришълеца му беше позволено да установи
връзка с планетата си.

Някакси не знаех за тази информация, но срещата беше планирана за Април 1964 г. близо до
Аламогордо Ню Мексико. Извънземните кацнаха и прибраха телата на своите загинали другари.
Имаше сътрудничество. Говореха на английски. Използваха превеждащо устройство.
През 1965 имахме програма на разменни начала с извънземните. Внимателно избрахме 12 членен
военен персонал; 10 мъже и 2 жени. Бяха тренирани, след което ги преместиха извън военната
база. Дванадесетте владееха много специалности.
Близо до северната част на Nevada Test Site, извънземните кацнаха и дванадесетте американци
заминаха. Един от пришълците остана на Земята. Оригиналния план бе нашите специално обучени
хора да останат с извънземните 10 г., след което да се върнат на Земята.
Но нещо се обърка. Те останаха до 1978, когато бяха върнати на същото място в Невада. 7 мъже и
една жена се върнаха. Двама умряха на родната планета на пришълците. Четирима решиха да
останат там, според завърналите се. От осемте, завърнали се, всички умряха. Последния оцелял
издъхна през 2002 г.
[Изясняване (Виктор Мартинез): Според параграфа горе 12 заминаха, 8 се върнаха - 2 умряха на
Серпо и 2 останаха; тези двама не е трябвало да се връщат.]
Завърналите се бяха изолирани от 1978 до 1984 на много военни бази. Специалната група на ВВС
(AFOSI) беше отговорна за тяхната сигурност. AFOSI също провеждаха оперативки със
завърналите се.
Никога не съм чел каквото и да е за програмата. Веднъж чух малко от Линда Хоуи, но тя не каза
много.
Следях вашите и-мейли около 6 месеца. Четох няколко от Вас и други. Но не бях виждал или чувал
истината за истинския Розуел инцидент или за програмата.
Искам да чуя какво имат други да ми кажат.
Коментар 1 (от Джин Ласкоуски):
Кой е този човек? Голяма част от казаното е истина.
Както и да е, досега не бях чувал и жени да ходят. Аз знам друго - че сме имали 12 мъже, всички
военни. 8 от ВВС, двама от Армията и двама от Флотата. За жени не бях чувал. Но може би не съм
имал достъп до това.
Те заминаха и ги нямаше цели 20 г, както ми бе казано. Когато се върнаха бяха затворени за 365
дни (1 г.) във военен комплекс. Само 8 се завърнаха. Двама умряха след няколко години на другата
планета. Двама решиха да останат и може би са ОЩЕ живи. Останалите, които се завърнаха
умряха. Всички. Последния умира през 2003 във VA болница.
Що се касае до инцидента Розуел - Който и да е пратил и-мейла, е прав.
Цялостният брийфинг се състоеше в: "PROJECT SERPO," Final Report-80HQD893-020,
classified(секретно) TS, Codeword (Кодова дума). Ask [Rick] Пол [McGovern] трябва да коментира
това, защото участваше по време на оперативката.
[Изясняване от Виктор Мартинез, 1 Декември: Това разсекретяване беше осигурено от Пол
МакГавърн, не от Джин Ласкоуски. Извинявам се за грешката.]

Коментар 2 (от Пол МакГавърн):
Интересно, но не много вярно [коментира Анонимен в оригиналния и-мейл]. За инцидента в Розуел:
абсолютно вярно. Малко хора са го сглобили точно. Две катастрофи, не една. А за програмата:
Неразрешено разсекретяване на секретна информация, както виждам. Но може би някой от
правителството иска истината да излезе на бял свят. Жени не бяха пращани. Дванадесет мъже,
всички военни. 8 от ВВС, 2 US Army, двама от Флотата. От тях всички: двама лекари; трима учени;
двама лингвисти; двама бяха охрана; двама пилоти, един от които - лидер. (Полковник AV).
Всички бяха добре обучени. Не съм сигурен за периода на подготовка, но мисля, че е 6 месеца.
Успяха да предадат съобщение до Земята чрез устройство, донесено тук от извънземните.
Един доктор загина, последван бе от човека от охраната. Умряха 3 години след пристигането си
там. Лекаря умря от пневмония, а охраната - от нараняване. Екипът трябваше да се нагоди на
екстремните условия на планетата.
Горещината беше голяма и отне години да се приспособят. Храната беше проблем, заради
храносмилателната система на хората, която не понасяше това, което пришълците предоставяха.
Новодошлите носеха провизии за 2 години и 8 месеца, но накрая се наложи да ядат от храната на
извънземните. [Ебен: името на планетата]. Това причини стомашни проблеми на гостите. Накрая
всички се приспособиха. Посетителите се опитаха да направят различни храни, но малко бяха
успешни.
Екипът никога не бе изолиран или ограничен от посетителите. Те можеха да пътуват където си
искат и да гледат каквото пожелаят. След около 6 г., екипът премина в северната част на
планетата, където температурата беше по-ниска, и където имаше растителност.
[Забележете грешното изказване "растителност" малко по-горе. Тогава вижте по-напред,
където Анонимен казва "зеленчуци" 12 дена по-късно. В допълнение, МакГавърн е първия, който
споменава за съществуването на 3 000 страници доклад, който Анонимен спомена за него пръв.
Тези и други изказвания ме накараха да се замисля, че Пол МакГавърн беше Анонимен през
ранния ноември 2005.
По-късно стана ясно, че нещата не са толкова прости, и Виктор обясни (5 декември, стр49), че
85% от информацията, която му бе пратена, е от Анонимен, 13% от Пол МакГавърн, и
останалите 2% бяха от Джин Ласкоуски. И двамата казаха неща, които можеха да бъдат
казани от МакГавърн; оригинала вече не съществува за да се провери.
Предполагаше се, че информацията, пратена на Виктор в първия и-мейл (единствената, която
той не изтри) идва от компютъра на Рик Доти. IP адресите бяха сходни, и и-мейлите от Пол
МакГавърн в същото това време показваха същия IP адрес. Както и да е, Доти отричаше
всякакви фабрикации (виж http://serpo.org/updates.asp) и тъй като Доти имаше добри
компютърни познания, беше много съмнително, че той ще остави своя компютър така с
всички "пръстови отпечатъци" на "местопрестъплението", след като можеше да покрие
всичко.
Предвид неговата репутация (Аферата Беневиц в началото на 80-те); IP адресите можеха да
бъдат клонирани и фабрикувани с подходящ софтуер. С други думи, ако нещо се обърка с
планираното освобождение, Доти като изкупителна жертва беше човека, на когото
принадлежат отпечатъците.
Как функционира разузнаването, може да се види на http://serpo.org/updates.asp за повече
коментари.]
Посетителите построиха малка база за тима. Главния проблем бе времето. Времето беше

различно на планетата на посетителите. Не мисля, че някой някога го разбра. Посетителите
нямаха часовници. Те не отчитаха така времето както ние го правехме. Посетителите намериха за
странно как отчитаме времето.
Те бяха изключително дисциплинирани. Всеки работеше по график, който не беше по часовник, но
по движението на слънцето. Всяка база имаше огромна кула, която филтрираше слънчевите лъчи.
Когато слънцето стигаше определена част от кулата, това значеше, че посетителите правеха точно
това, което трябва да се прави, когато слънцето е всеки път на въпросната част на кулата.
На планетата никога не се стигаше до Пълен мрак. Ставаше тъмно, но не беше нощ. Посетителите
имаха периоди на почивка, но не спаха като нас. Те почиваха 3 пъти през деня. Според нашия
екип, цялата работа беше 43 часа. Те имаха 3 почивки в рамките на 43 часа. Това е все пак 14 часа
непрекъсната работа,... ние не можехме да наваксваме! Посетителите нямаха месеци или години.
Имаха периоди на живот. Беше невъзможно да се определи възрастта на даден посетител,
въпреки това екипът ни намери гробове. Населението на планетата беше около 650 000. Имаше
малки общности на планетата. Имаше подземни реки, които се вливаха в големи долини. Имаше
индустрия.
Но храната растеше или на полетата, или в големи сгради. Имаха животни. Различни видове.
Странни големи чудовища, които използваха за работа и др. неща, но месо не ядяха. Геологично
погледнато планетата им бе доста различна от нашата. Няколко планини, без океани, няколко
дървета, подобни на нашите и нямаше друга цивилизация, освен тази на Ебените.
Всички изглеждаха по един и същ начин. Но след време, екипът ни се научи да ги различава по
техните гласове. Въпреки това Ебените не можеха да говорят английски, правеха шумове, които
екипа можеше да преведе. След 5 г., научихме езика им и го преведохме напълно на английски.
Пълната оперативка съдържа 3 000 страници.
Коментар 3 ( от "Анонимен 2"):
Препочитам да не си казвам името.
Но ето я моята оценка на информацията от "Анонимен."
1.За инцидента Розуел [описан от Анонимен в неговия и-мейл]: Това беше историята, която
прочетох в историческия документ "Red Book." Почти същото като там. Въпреки това имаше повече
подробности за мястото на катастрофите.
2.За Разменната Програма: Четох, че са били 12 може; не знам за жени. Но само това знаех.
Имахме специален човек във ВВС, разузнаването беше добро. Не бях въвлечен в програмата, но
знаех агенти, които бяха.
3.Искам да се свържа с източника. Имам милион въпроси да задам!
Чух, че Линда Хоуи говореше за програмата преди няолко години. Винаги се чудех откъде е знаела.
Блестяща работа!

Втори пост от Анонимен (4 Ноември, 2005)
Пол греши. Имаше 2 жени, едната доктор, а другата лингвист.
Имаше период на тъмнина, но не пълен мрак. Планетата Ебен се намира в системата Зета
Ретикули [бинарна система, слънцата са с подобни размери на нашето]. Планетата има 2 слънца,

но техните ъгли са малки и това позволява на определени места да има мрак.
[Друго противоречие - докато Зета Ретикули е "бинарна система", скорошни астрономически
изследвания показват, че е "далечна бинарна", с 2 звезди, разделени с една ly, или около 350
милиарда мили. От планетарна гледна точка, далечното слънце ще бъде само петънце в
небето.
Както и да е, информацията, предоставена от Анонимен - е показана на таблицата (стр. 12) изглежда, че системата, от която е част Серпо, е "близка бинарна". Планетите в орбита на
такива звезди са нестабилни, и не се подчиняват на законите на Кеплер. Някои страхотни
анимации на планети, които са в стабилна орбита в бинарна система, може да се видят на
http:/burtleburtle.net/bob/physics/binary.html
Ако Серпо съществува и ако неговата звездна система е наистина близка бинарна, тогава или
астрономическите изследвания са в грешка, или системата не е Зета Ретикули. Някой
предполага, че става дума за известните "Сиви" - за които Анонимен споменава, че са от Алфа
Кентавър (стр.12), тези, които са виновни за отвличанията, и може да са враждебни - са
всъщност от Зета Ретикули, а Ебените са от Алфа Кентавър (която е близка бинарна).
Объркани са от американското правителство съвсем целенасочено, за да накарат
читателите да си мислят, че Сивите са добри и приятелски настроени.]
Планетата се намира в положение, което позволява северната част да е по-хладна. Размерите й
(на планетата) са по-малки от Земните. Атмосферата наподобява на тази на Земята и съдържа
елементите Въглерод, Водород, Кислород, Азот. Зета е около 37 ly от нас. Пътуването до там отне
9 месеца.
По време на пътешествието, всеки член на екипа се чувстваше замаян и страдаше от главоболие.
В кораба нямаше безтегловност. Беше голям с достатъчно място за упражнения.
Когато екипа пристигна на планетата, отне им няколко месеца да се приспособят към атмосферата.
По време на този период, те страдаха от главоболие и дезориентация.
Ярките слънца също бяха проблем. Въпреки това те имаха слънчеви очила, но въпреки това не
бяха защитени от изгаряния. Радиационните нива бяха малко по-високи от тези на Земята.
Постоянно покриваха телата си.
Ебените не се охлаждаха, но имаха индустрия. Температурата на планетата беше между 94 и 115
градуса по Фаренхайт. Имаше облаци и дъжд, но рядко. В северното полукълбо, температурата
беше между 55 и 80 градуса F. Това беше прекалено студено за Ебените, или поне повечето от тях.
Екипа намери Ебени на север, но в малки села.
Екипът се премести на севр, за да стои на хладно. Земното транспортиране, използвано от нашите
хора, беше подобна на хеликоптер. Енергийният източник, който захранваше летателния апарат
беше затворено устройство, което осигуряваше подемна сила на кораба. Беше лесно
пилотирането, а нашите хора се научиха да го правят за дни. Ебените имаха и други превозни
средства, които се носеха във въздуха и не ползваха гуми или колела.
Имаше лидери, но не във форма на правителство. Не бяха престъпни, не извършваха
престъпления. Имаха армия, която действаше и като полиция. Но не използваха никакви оръжия.
Срещите между отделните общности бяха чести. Имаше една голяма такава, която действаше като
център на цивилизацията. Всичката индустрия беше съсредоточена там. Не използват пари.
Всеки Ебен ползваше само най-нужното. Никакви хранилища или магазини. Имаше център, където
всички се събираха, за да се снабдят с нужните запаси. Всички работеха заедно. Децата бяха
изолирани. Единствения проблем на нашия екип бе, да фотографират децата.

Армията дружелюбно ги ескортираше обратно и им казваше да не се повтаря.
---------------------------------------------[Алфа Кентавър е близка многозвездна система с магнитут -0.3 и е третата по яркост в
небето. Има 2 звезди - жълта и оранжева с магнитут 0.0(за жълтата) и 1.4(за оранжевата).
Има и трета звездна с магнитут 11, и това е червеното джудже Проксима Кентавър. Тя е найблизката на Слънцето и е на 4.2 ly отдалечена, или с 0.2 ly по-близка до нас в сравнение с
останалите 2 звезди.]
Трети клас посетители дойдоха от G2 системата в съзвездието Лъв.
[Лъв: Разстояние от 22-25 до 77 ly. Интересна е Gamma Leonis, която е бинарна система с два
оранжеви гиганта с магнитут 2.4 и 3.5. Те са в орбита една в друга на всеки 600 г.
Leo Minor: Между Лъв и Голяма Мечка с ярка звезда с магнитут 4.2. Те са на 145 ly от нас с
орбитален период от 37 г.]
Друг вид посетители дойдоха от Епсилон Еридани.
[Епсилон е близка звезда. На около 10.5 ly отдалечена с магнитут 3.7. Но е по-хладна от
нашето Слънце.]
Посетителите и тяхното пристигане е засекретено.. Кода е "Extraterrestrial Entities" (ETE). ETE-2
бяха Ебените, Сивите са ETE-3 и така нататък.
В "Червената книга" има поместени 9 раси. Наскоро научихме, че някои от тях са от същите раси,
но андроиди. Те бяха по-скоро хибриди, създадени в лаборатории, отколкото да са родени по
естествен път.
Съществата бяха като роботи, въпреки това бяха умни и вземаха решения. Може би са
"враждебни", според изказването на някои.
От моите източници знам, че Ебени не са идвали от 1985 насам.

Пост 4 от Анонимен (9 Ноември 2005)
Благодаря за изпращането на моята информация до вашия e-mail, без да ме идентифицирате.
Знам, че е малко трудно за Вас да държите името ми в тайна, но не искам да се разкрива каквото и
да е за миналото ми; може би Ричард Доти изглежда най-отворения човек, и неговите постове бяха
най-разумните, според моите виждания.
Също разбирам, че във вашия списък от хора, въпросите са пробни. Ще опитам да отговоря на тях.
Има стотици страници научни доклади, описващи Серпо, орбитата, и така нататък. Невъзможно е
да пратя цялата тази информация по пощата.
Нашите учени имаха същите въпроси, като тези на вашата аудитория. Учените ни разпитваха
Екипът и събираха всякаква информацияя, каквато можеха. Така и не разбраха особеностите на
орбитата на Серпо.
В края установиха, че има някои неща, които се различават от нашата слънчева система. Има
някои въпроси, касаещи това как експедицията е успяла да изчисли орбитата и няко други
специфични дейности. Но по някаква причина, не мисля, че това някога беше определено.
Инструментите ни не измерваха правилно работата, която вършеха на Серпо.

Сега разбирате колко трудно е било всичко без време. Затова измислиха алтернативни методи за
пресмятане.
Внимание: Опитай да измерваш орбита, без да използваш величината време!
Сега виждате колко трудно има бе да свършат цялата тази работа при непознати условия. Трудно
е дори на всеки учен да се опитва да разбира как функционират нещата в другите звездни системи.
Един от въпросите бе засегнал законите на Кеплер за движението на планетите. Екипът ни се
сдоби с тази информация. Имахме едни от най-добрите военни учени. Но дори и Кеплеровите
закони включват време и затова изчисленията не стават по обикновен начин. Излезе така че
законите на Кеплер на важаха за тази звездна система.
[Коментар на Модератора: (Виктор Мартинез)
Йоханес Кеплер(1571-1630) е бил немски астроном и математик. Открива орбитата на Марс,
което му е позволило да публикува третия закон за планетните движения.
1) Първи закон: Орбитите на планетите са елипси, в единия от фокусите, на които се намира
Слънцето. Орбитите на планетите са много слабо сплеснати елипси и почти не се
отличават от окръжност.
2) Втори закон: При движението на планетите около Слънцето техните радиус-вектори
описват равни площи за равни интервали от време. От втория закон на Кеплер следва, че
когато планетите преминават през перихелия си се движат с максимална скорост, а когато
преминават през афелия - с минимална. Земята преминава през своя перихелий в началото на
януари, а през афелия си - през юли.
3) Трети закон: Прави възможно да се изчисли разстоянието на планетата от Слънцето.]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Едно от нещата, които учените ни откриха, е да не се прилагат замните закони
навсякъде във Вселената.
Серпо е на около 3 млрд г. Двете слънца бяха около 5 млрд.
Цивилизацията на Ебените е 10 000 годишна. Дошли са от друга планета, не са еволюирали на
Серпо. Родната им планета е била вулканична. Това е било преди около 5 000 г.
Водели са голяма междупланетна война с друга раса преди 3 000 г. Загубили са повечето битки.
Ебените тотално унищожават своя враг. От тогава насам не са воювали повече. Превърнали са се
в космическа раса преди 2 000 г., и от тогава посещават Земята.
Защо населението им наброява само 650 000? Имат много стабилна цивилизация. За всеки си има
партньор. Могат да се възпроизвеждат както ние, но са ограничени само до определн брой деца.
Екипа ни не видя семейство, в което да има повече от 2 деца.
Цивилизацията бе така структорирана, че планираха всяко раждане, разделяха децата и ги
приобщаваха към съответната социална група. Децата се развиваха с бързи темпове, доста побързи от тези на Земята. На Екипа му бе позволено да свидетелства на раждане, и да наблюдава
периода на растеж. Те растяха изключително бързо.
Ебените имаха учени, лекари и техници. Нямаше образователен център на планетата. Всеки
избираше да изучава това, за което е годен. IQ тестовете показваха 165 на всеки Ебенец.
Те нямаха един властник. Имаше "Съвет на управителите", който Екипа нарече. Групата
контролираше всяко действие на планетата. Членовете на съвета са на постовете си прекалено
дълго. Тъй като беше трудно да се определи възрастта на Ебените, така и не определиха колко
годишни са тези от съвета.

Имаше около 100 различни села или местности. Ебените използваха само малка част от планетата
си. Копаеха минерали в далечните краища на техния свят, имаха големи промишлени комплекси,
изградени в южното полукълбо близо до източниците на вода. Огромното съоражение беше нещо
като ВЕЦ.
Ебените са развили няколко различни типове за енергопроизводство и задвижване. Бяха непознати
за екипа. Можеха да изтеглят феноменално количество енергия от вакуума.
Жилищните помещения на екипа ни бяха в няколко сгради, захранвани с енергия от малка кутия.
Иронично, електрическото оборудване, което нашите хора бяха донесли със себе си работеха само
със собствения си енергиен източник.
Ебените умираха. Екипът видя няколко смъртни случая, едни бяха причинени от инциденти, други
не(естествени). Ебените погребваха телата както правехме и ние. Хората ни видяха катастрофа,
обхванала два междупланетни кораба.
Те почитаха Висше Същество. Нещо като Бог. Провеждаха ежедневни служби, обикновено в края
на работния период. Имаха сграда или нещо подобно на църква, където влизаха.
Екипът ни напусна Земята и отпътува за Серпо, като пътешествието отне 9 месеца. При
завръщането си пътуваха с по-нов кораб, а времето до тяхното завръщане бе 7 месеца.
[Добавка на Модератора (Виктор Мартинез)
Документи от проект Аквариус
Above top Secret
Повечето правителствени документи, включващи НЛО инциденти са включени в "Проект Blue
Book", и са пуснати публично под надзора на FOIA и други подобни организации. MJ-12 усети
липсващите документи(не се отнасяше до "Проект Аквариус", отнасящ се до технологичните
подробности, факта, че извънземно е заловено и държано живо за 3 г, не може да бъде оповестено
публично, поради страха, че информацията може да достигне първа до SHIS. Имаше други данни,
получени от EBE, които включват неща, не за публиката.
"Проект Аквариус" се занимава с проследяването на посещенията 5 000 г назад. EBE съобщават,
че предците им преди 2 000 г. са оставили хуманоид, който да помага на хората да се развиват и
да изграждат своя цивилизация. Така и не се споменава да идентичността на този хуманоид.
Без съмнение, ако това бъде разсекретено, ще причини световна паника. MJ-3 са разработили
план за освобождение на "Проект Аквариус".
Според програмата информацията ще бъде оповестявана публично с бавни темпове, константно,
за да се запази спокойствие. Прикрепеният материал 5 съдържа брифинг за това как ще продължи
по-нататъчното разсекретяване.
Коментар ( Пол МакГавърн):
Понякога истината е трудна за възприемане от ограничените хора.
Моля прочетете какво казва Айнщайн пред немските учени на 11 Май 1934. Няма да го цитирам, но
той казва, че най-трудно възприемащите промяната и новите идеи са учените.
Грешката ни до сега бе, че мислехме само така, както са законите на Земята. Затова не можехме
да разберем даровете на посетителите.
Не съм учен, но съм достатъчно отворен към новото. Не се съгласявам много с Виктор, но това е

така, защото той е чел стари неща от много години.
Разширете кръгозора си, хора. Не го ли направите, сте загубени...

Пост 5 от Анонимен (13 Ноември 2005)
Благодаря ви за сътрудничеството по отношение на информацията. Вашето участие е много
ценено. Понякога мисля по-бързо и правя правописни, и граматически грешки.
С моите колеги обмисляме няколко варианта относно разсекретяването на тази информация.
Първо трябва да получим няколко одобрения. Групата, наречена MJ-12, която не еосновната в
играта, но за благото на секретността я наричаме така. Истинското име на същата тази група,
занимаваща се със Серпо е с друго име.
Много умряха, но все още има няколко наоколо. След тва, трябва да получим официално
разрешение. Това ще е трудно. В днешни дни DIA знаят много малко по въпроса. Въпреки това, ще
продължим напред. Главният ни поддръжник е........, бивш директор на ........ . Той е на наша страна
и ще ни подкрепи.
Предложението на един от вашите читатели [Бил Хамилтън] е добро. Със съдействието на няколко
"автори", ще създадем уеб сайт, където ще поместваме всичко. До тогава, ще продължавам да
доставям информация на вас.
[Това ме накара да се замисля, че мога да помогна за създаването на този сайт.]
Но преди сайта, имаме няколко проблеми, които трябва да разрешим. Може би това няма да е
добра идея, като за начало. Но имаме няколко различни опции. Ако план А не работи, план Б ще
стане. Всичко сме обсъдили на международната пресконференция.
Обмисляме предложението ви да разсекретим 100 страници(от 3 000) и да ги разпространим в
страната на 6 човека: Д-р......., Д-р......., ........., ..........., ............ и .......... .
От тези личности, ще бъде чудесно да присъства някой като Д-р ...... ....., който е с много добро име
в научната среда и не само че помага в разсекретяването, но и в научните обяснения.
Ще отговоря на много въпроси, но всичко с времето си. Помнете, че в мен са трите хиляди
страници и още толкова под формата на други трудове с изключително значение.
Прегледах документите и докладите от оперативките. Не мога да намеря отговори, но намерих
такива за въпросите касаещи НЛО, Бил Раян.
1) Някои от въпросите са доста обезпокоителни. Данните, които предоставям идват от официални
документи. Но предполагам, че ще е много трудно на учените от обществеността да го проумеят.
Критиките не ме засягат. Просто казвам това, което пише в документа. А за научните изчлисления нашите учени имат същите обяснения. Но накрая поне разбраха, че много от познатите ни физични
закони не работят на Серпо. Веднъж разширили кръгозора си, физиците доказаха съдържанието.
2) Един от астрономите, които ни помогна, беше Д-р Каръл Сейгън. Въпреки че беше скептик в
началото, по-нататък започна да се съгласява, когато информацията бе анализирана. Не беше
напълно съгласен с всеки детайл, но с крайния резултат- беше.
3) Повечето дискусии ни довеждат до интересни въпроси. На някои от които не мога да намеря
отговор. Но въпреки това нашият екип прекара едно десетилетие(нашо време) на Серпо и другите
планети в системата. Нямаха компютри да вкарат данните от изследванията. Но имаха записки,

където са описали всичко. Те потвърдиха, че много от информацията е била изгубена или не е
документирана.
[Въпроси на Бил Раян]
4) Относно времето: Членовете на Екипа донесоха няколко части от различни машини. Повечето
работеха, но поради времевите различия, работеха по различен начин.
Използваха времевите частици да изчислят движение, за пример, времето за което извършват
пълна орбита двете слънца. Също с тези устройства изчислиха времето между работното време и
почивката. Но след време се научха да използват инструментите на Ебените. Хората ни се
объркаха с календара, който донесоха - 10 г.
След втората година, Екипа изгуби мярка за време, защото дните бяха с по-различна
продължителност от земните. Още когато заминаха за там, пуснаха голям часовник съобразно
земното време, но батерията след време се изчерпа.
Въпреки че носеха много от тях, за 5 г. се изчерпаха. Устройствата на Ебените не бяха съвместими
с батериите.
5) Също взеха със себе си електрически бръсначки, кафе машини, електрически нагреватели,
калкулатор, 3 различни видове телескопи и мого други неща.
Взеха всичко, което им бе позволено, според теглото. Лимита на провизиите и всичко, което
можеха да вземат беше 4.5 тона. За храна взеха C-провизии, военен стил. Всичко планираха за 10
г.
6) Друг въпрос относно екипа. Защо бяха взети само 2 жени?
Хората, които са ги избирали е трябвало да се съобразят с това членовете да са изцяло военни, да
нямат роднински връзки, никакви съпружески начела, никакви деца. Избраха най-добрия тим от
военния персонал.
Първончално избраха 158 души, от тях 12 бяха избрани. Дори по всички медицински критерии
отговаряха. А защо не писаха, че е имало жени в екипа - Защото бяха най-добре квалифицирани,
един доктор и един лингвист.
7) Как Ебените са напреднали толкова бързо? Нищо не бе писано за това. Но според учените,
напредъкът им се дължи на това, че са една култура с един език, за разлика от нас.
8) Защо населението им е 650 000 ?
Защото са водили Голямата война. Имат ограничен ресурс и всичко складират в огромните сгради.
Почвата не е богата на минерали. Замеделието им е изградено на органична основа. Може би се
страхуват, че ако минат лимита от 650 000, няма да може да се изхранват. Но така мисля аз.
9) За културата на Ебените: Слушат музика за развлечение. Тя е на тонални ритми. Също така
слушаха вид разговори (като радиопредавания). Умеят да танцуват. Празнуват определени
работни периоди с танц. Формират кръг, около който танцуват. Музиката се осигуряваше от
камбани и барабани, поне нещо подобно на тях.
Телевизията и радиото са им непознати. Играят игри, подобни на сокер, но с огромна топка.
Правилото е да се ритне топката право в гола. Но като цяло правилата са странни, а играта дълга. Децата играят други игри.

Въпреки липсата на телевизия и радио, имаха малки устройства на кръста. От тях получаваха
информация какво да правят, новините също получаваха чрез тях. Устройството създаваше 3D
образи. Едно от тях бе донесено.
10) Енергийното устройство беше анализирано от екипа отново и отново. Тъй като нямаха достъп
до научните микроскопи, не можаха да определят как работи.
Въпреки това нашите имаха измервател, за да определят енергията. (Донесоха едно устройство)
11) Серпо се движеше само около едното слънце. Другото беше в 2-те орбити. Както казах по-рано,
има стотици страници потвърждение на всичко това
12) Защо някои членове на екипа останаха?
Доклада гласи, че двамата са останали по желание. Харесало им там. Не им е било наредено да
се върнат. Поддържахме връзка с тях до 1988. От тогава не сме получили нищо. Другите двама,
които умряха там бяха положени в ковчези и бяха погребани. После им върнаха телата на Земята.
13) Всеки член на екипа получи голяма доза радиация по време на престоя им на Серпо. Повечето
умряха от радиационни болести.
14) Ебените са водили война за дълъг период от време. 100 земни години. Използвали са лъчеви
оръжия, развити и от двете цивилизации. Ебените са успели да унищожат врага, като унищожили
планетата им.
Ебените ни предупредиха, че някои от расите в нашата галактика са враждебни. Те стоят на страна
от такива. В доклада липсваше името на врага, с който воювали, може би защото вече не
съществува.
[Факти от Д-р Карл Сейгън: (Виктор Мартинез)
Роден на 11/09/34 и умира на 12/20/96 от рак.
Последния доклад на "Проект СЕРПО" е написан през 1980, когато Карл Сейгън вече
участваше. Предполага се, че е написал своя бестселър, КОНТАКТ, базиран на знанията му от
програмата!
Години по-късно от книгата му направиха филм "Контакт"(1997) с Джуди Фостър.]

Пост 6 от Анонимен (14 Ноември 2005)
Ще сме благодарни за помощта по отношение на публикуването на тази информация.
Благодарности.
Не мисля, че диалог с невярващите ще е в полза на каузата. Всеки има право да критикува, но
никой от тях няма да бъде въвлечен в крайната фаза.
Беше голям проблем. На лингвистите им отне няколко години да установят форма на комуникация
с Ебените. Една група Ебени се научиха на английски, а някои други - на други езици.
Тази група се състоеше от "Пътешествениците", както нашия екип ги наричаше. Екипа се свърза с
Пътешествениците. Въпреки че не винаги се разбираха, кратки отговори бяха възможни.
Ебените, тъй като не могат да разбират напълно някои обяснения, използват форма на
комуникация като посочваха даден обект, като добавят движеха на ръцете си. Както и да е, екипа

през този период не разбра много.
Пътешествениците(тези, които разбираха английски са 30), не разбираха напълно всички думи. Покъсно казаха, че езика ни е прекалено сложен и труден за превод. Можехме да записваме езика им
и да го пускаме отново, слушайки всеки тонален диалект и всеки тонален бар.
Най-накрая успяхме да го преведем. Започнахме с предмети, за пример, летящите обекти в
орбитата на планетата(тяхната). Неща като къщи, пътища, храна, дрехи, слънцата им, планетата.
Научихме се как да общуваме с тях.
За пример, когато първият член умря при инцидент, беше трудно да се свържем с Ебените.
Човекът умря мигновено, но не бе му указана медицинска помощ. Двамата лекари изследваха
тялото на загиналия, и определиха множество рани от падането. Ебените не се месеха и не
предлагаха помощ.
Въпреки това, веднъж, когато видяха, че човека е в беда, се стекоха на помощ. Лекарите ни
установиха смъртта му, но поискаха Ебените да опитат с тяхната медицина. Успяха да се разберат
с помощта на Пътешествениците, които владееха малко английски.
Транспортираха тялото до отдалечено място. Вкараха го в голяма сграда, явно вид болница.
Използваха голям уред, да скенират тялото. Насочиха ярко зелена светлина към обекта. Анализа
излезе на голям екран, написани на Ебенски език.
Имаше графичен дисплей, който отчиташе състоянието на тялото. Твърдата линия не беше
вълнообразна. Нашите доктори разбраха, че става дума за сърцето - което не бие. Вкараха течност
с игрла няколко пъти. Накрая сърцето започна да работи.
Но лекарите знаеха, че жизненоважни органи са засегнати, но не можеха да обяснят на Ебените.
Ебените най-накрая разбраха, но опитаха сърдечен масаж. Вече беше късно.
Прощалната церемония беше по техен образец, което възхити Екипа.
Ебените живяха в малко просто устроено общество. Всяко семейство се състои от мъж, жена и
поне едно дете. Но все пак имаше и семейства с по 4 деца. По-късно научихме, че допълнителните
членове на семеството имат важни задачи, като порастнат - да ходят и да изследват Вселената.
Екипът ни стана свидетел как един въздушен кораб катастрофира и уби 4 члена от екипажа.
Ебените изпълниха ритуал на мястото на катастрофата. Телата бяха занесени в болницата,
разбира се, Екипа можеше да наблюдава всичко отблизо. Само в почивните периоди не им беше
позволено да влизат в домовете.
Мъката по мъртвите се виждаше в очите на Ебените. По-късно в края на работния период, имаше
погребение, поне така го описа Екипа. Телата на загиналите бяха увити в бял чаршаф. Няколко
различни видове течности изливаха върху тях. В същото време други вървяха около кръг, молейки
се.
На членовете от Екипа им стана лошо от цялата продължителна церемония. Най-накрая, телата
бяха поставени в метални сандъци и бяха погребани на далечно място извън общността. Така се
отнасяха с всички мъртви, според видяното от Екипа.
Ебенските семейства водеха нормален начин на живот. Живяха в къщи, построени от материали
наподобяващи на глина, дърво и метал. Всички жилища изглеждаха по един и същ начин. В къщите
имаше 4 стаи: спалня, дневна, кухня и тоалетна. Тук е интересното - те не изхвърляха отпадъците
както нас. Тялото им обработваше храната много качествено, а фекалиите наподобяваха на
котешки.

Ебените не уринираха. От друга страна, отпадъците на екипа бяха доста и това наложи да се
изкопае яма.
Храната, както спомехнах по-рано, беше проблем. В началото се хранеха с провизиите, но после
трябваше да се приспособят към местната храна. Ебените отглеждаха зеленчуци, накои
наподобяваха на картофи, но с различен вкус. Имаха и други, подобни на маруля, ряпа и домати.
Те бяха единствените, които приличаха на нашите, но всички останали се различаваха доста.
Други приличащи на лозя ставаха за готвене, но основната част от тях се яде сурова. Имаха
напитки с бял цвят, наподобяващи на мляко, но с различен вкус и съдържание. Течността идваше
от растение в северния регион на планетата. За тях е била вид деликатес.
Тимът никога не опита вкуса на истинска течност. Ебените готвеха. Храната им се хареса на
хората. Сол и пипер си позволяваха само нашите. Имаха и хляб, в който маята липсваше. На вкус
е добър, но трудно смилаем, и затова екипа пиеше много вода.
Най-често се хранеха с плодове (хората включително). Ебените ядяха много от тях. Вкуса беше
близък на дините и ябълките.
Проблем обаче беше водата. Тя съдържаше много непознати за Екипа съставки. В началото си
варяха водата, но после им бе построена водообработваща инсталация.
В последния доклад, писан от командира на мисията, се съобщава, че от целия период по време
на гостуването на хората там, само половината е минало в комуникации.
Екипа си носеше софтбол, за да спортува на планетата. Ебените се смяха на хората, но накрая се
научха да играят. Въпреки това не хващаха навреме топката.
Същото беше и с футбола.
Въпреки всичко, на екипа му бе позволено да наднича в частните дейности на семействата.
Ставаха свидетели на раждания, както и наблюдаваха сексуалните взаимоотношения между
Ебените, които не бяха толкова често явление за разлика от тези в нашето общество. Удоволствие
и възпроизводство бяха двете основни причини, пореди които го практикуваха.

Пост 7 от Анонимен (17 Ноемрви 2005)
Ето малко факти за Серпо:
Диаметъра на планетата е около 7,218 мили.
Земното притегляне е 9.6 м/с^2
Денонощието е 43 часа.
В Екипа имаше двама геолози (които бяха тренирани и като биолози). Първото нещо, което
направиха е да картографират планетата с двете й полукълба.
Най-накрая установиха "Северния и Южния" полюс. Това бе най-лесният начин да изучават
планетата. Повечето от общностите на Ебените са съсредоточени на екватора. Но имаше и такива,
които бяха в северното полукълбо. Полюсите са необитаеми. Южния полюс бе пустиня,
неспособна да отглежда каквито и да е култури.
Има вулканични дейности. Температурите на Южния полюс са между 90 и 135 градуса по
Фаренхайт. На север от полюса бяха вулканите.

Екипът намерил доста цепнатини в региона с вода. Тя съдържала големи количества Сяра, Цинк,
Мед и други неизвестни вещества. От квадрант 1(северно то полюса), до квадрант 2(източно от
квадрант 1) екипа намира множество полета, изпълнени с вулканични скали.
Северно от квадрант 2 има плата. Такива има и на земята в пустините.
В квадрант 3 откриват пуст регион със зеленина. Някои от долините са 3 000 фута дълбоки.
Екипът намери първото Серпо животно там. Прилича на броненосец. Съществото е агресивно по
природа и опитало да атакува хората. Ебенеца придружител използвал някакво устройство,
генериращо силен звук, за да го изплаши.
При достигането си до екваториалния пояс, те намерили пустинен ландшафт, но с доста
растителност. Там има артезиански кладенци. Водата на това място е най-чиста. Съдържа само
неизвестните елементи. Въпреки че Ебените я пиели така, Екипа предпочитал варенето.
При придвижването си до северното полукълбо, забелязали климатични промени. Един от екипа,
който нарекъл региона като Квадрант 1, го кръстил на "Малка Монтана". В тази част има дървета,
подобни на земните. Засадени са от Ебените, поради полезния сок, който съдържат.
Друг вид растителност също е намерена в региона. Кладенци също. Огромни дървета растат в
блатистите местности. Използвани са за храна. Огромните израстъци по тях са с вкуса на диня.
Екипът ни се добра до друга зона от същия квадрант в северното полукълбо. Температурите са
варирали между 50 и 80 градуса по Фаренхайт. До тази точка са извършвани повечето изследвания
на планетата. Най-много данни екипа е събрал от южното полукълбо.
Заради голямата горещина, екипът реши да не се връща. Започнаха да изследват северното
полукълбо, включително и Северния полюс, където температурите са значително по-ниски. Там
има планини, високи 15 000 фута и долини, достигащи на по-голяма дълбочина от "морското
равнище". Зелени полета, наподобяващи на "детелина" също преобладават в тази част на
планетата.
Радиацията в северното полукълбо е по-ниска. В северния полюс водата е по-студена и там екипа
ни намери за пръв път сняг. Снежната покривка е не повече от 20 фута в най-лошия случай.
Температурите са постоянни - 33 по Фаренхайт. Ебените не издържаха много в региона. Затова
придружителя е бил облечен с космичеки костюм.
Екипа ни се сдоби с доказателства за предишни земетресения.
С тяхното завръщане, те донесоха стотици проби пръст, растителност, вода и други неща на
Земята. Освен това докладваха за животните, които открили. Едното приличало на голям вол и не
било опасно, а другото на рис.
По време на експедициите в южното полукълбо в квадрант 4, екипът ни намери животно, подобно
на змия. То било опасно, очите му приличали на човешки, а главата му - голяма. За пръв път са
използвали оръжия, за да се защитят.
Ебените не се възмутили, когато хората убили чудовището, а се ядосали защото използвали
оръжие. Хората бяха въоражени с 45-ти калибър Колт (стандартно военно оръжие) и четири М2
карабини. След като го убили, го разфасовали. Съществото е дълго 15 фута и широко 1.5 фута.
Интересни бяха очите.

Изследванията показват, че са близки до човешките. Мозъка бе по-голям от на обикновена змия.
Искаха да го изядат, но Ебените не им позволили.

Пост 7 от Анонимен ( 18 Ноември 2005)
[В отговор на някои въпроси]
Водите на Серпо са бедни на риба. Някои водни басейни до екватора са изпълнени със животни,
наподобяващи на змиорки.
Относно оръжията: Водехме спор за тях. В края Ебените се съгласиха. Затова хората ни взеха
няколко със себе си за всеки случай. Не за война, за Бога, но от гледна точка на сигурност.
Помнете, че дванадесетте са военни, така че оръжията ги карат да се чувстват СИГУРНИ.
"Забележка: Взеха само 50 патрона на пистолет и 100 патрона на автомат.

Пост 7 (b) от Анонимен (20 Ноември 2005)
След като прочетох изчисленията на Д-р Сейгън за Серпо проекта, които са около 60 страници,
намерих един параграф, който включваше законите на Кеплер. Трябваше да се измери точното
гравитационно привличане на Серпо от двете слънца. Серпо системата нямаше големи газови
гиганти като Юпитер или Сатурн, че да засягат гравитационно планетата. Земното привличане
беше доста различно от това, което Д-р Сейгън е виждал преди.
Има доста фигури и изчисления, които доказват това. Ще ви ги предам друг път.

Пост 7 (c) от Анонимен (25 Ноември 2005)
В отговор на дебатите, които се водят в този сайт, искам да потвърдя някои неща с помощта на
един известен физик:
Основната теория(доказана) е Нютоновия закон за гравитацията. За проста звездна система,
законите на Кеплер се отнасят за отношението между едно масивно тяло и други около него. За посложните системи (взаимодействие на планета с 2 слънца) трябва да се върнем на законите на
Нютон и да решим задачата с помощта на компютър. В този случай, законите на Кеплер са
ограничени, защото се отнасят за по-просто устроени небесни тела.

Пост 8 от Анонимен (29 Ноември 2005)
Реших да концентрирам този пост върху "Екипа", начина, по който са избрани, комуникационни
проблеми и края. Имаше много въпроси, касаещи тези проблеми.
Предистория: Ебен #1 осигури устройство за комуникация, чрез което се свързахме със Серпо.
Апарата беше на борда на кораба, който се беше разбил през юли 1947. Ебен #1 ни показа как да
го използваме малко преди да умре.
Но устройството беше развалено и не можахме а се свържем със Серпо. Преди да умре Ебен #1,
американски учен от Лос Аламос откри как можеше да го включи, като го свърза с енергийния
източник на кораба. С помощта на извънземния бяха пратени сигнали до планетата през лятото на
1952. По-късно същата година получихме отговор.
Ебен #1 преведе съобщенията. Изпрати 6 стакива.
- Първото беше да уведоми своите хора, че е жив;
- Второто описа катастрофата, и че е единствения оцелял

- Третото поиска помощ
- Формална среща с ръководителите на Земята
- Пето - програма за обмяна на иформация
- Шесто - предаване на координатите за бъдещи посещения на Земята. Както и да е, срещата беше
запланувана за след 10 г. Но извънземния допусна грешка в превода, и не можа да го завърши.
Учени се заеха с останалта част.
(Забележка: Ебен #1беше механик, а не учен. Можеше да ни учи на техния език. Според
документацията, вече сме превели 30% от Ебенския език. Числата още не могат да бъдат
разпознати.)
Ебен ни помагаше докато беше жив.След като умря, трябваше да се справяме сами. Пращахме
няколко съобщения през 6 месеца (1953). Но не получихме отговор. През следващите 18 месеца
положихме повече усилия, но този път имаше отговор.
Преведохме 30% от съобщенията. Събрахме няколко от най-добрите лингвисти които можехме да
намерим.Най-накрая, успяхме да преведем повечето такива. Решихме да отговаряме на английски,
тъй като Ебените се справяха по-добре с превода. След 4 месеца получихме отговор на развален
английски. Изреченията съдържаха съществителни и прилагателни, но не и глаголи. Още няколко
месеца загубихме в преводи. Тогава пратихме уроци на английски. След 6 месеца получихме още
един отговор. Този път беше ясно, но не достатъчно. Ебените бъркаха няколко думи, което
затрудняваше решенията.
Но поне ги научихме на елементарен английски. В едно от съобщенията получихме форма на
тяхната азбука с обяснение на английски. Беше изключително трудно на лингвистите да го обяснят.
През следващите 5 г усъвършенствахме формите на комуникация. Но имахме основен проблем.
Не успяхме да се разберем за точна дата и час на срещата, поради разликите във времето.
Пратихме им информация за орбитата на Земята, за денонощията, датите, но те така и не
разбраха.
В отговор те направиха същото, но и нашите учени бяха затруднени. Ебените не обясняваха
астрономическото време на Серпо. Тогава решихме да им изпратим снимки на земния пейзаж през
различните сезони.
Те отговориха, че ще дойдат на точната дата, която ние определим. Срещата бе планувана за 24
Април 1964 на място наречено White Sands Missile Range, Ню Мексико.
Правителствените хора се срещнаха секретно да обсъдят плана за срещата. Взеха решение, после
го променха. Специални екипи, повечето военни, изпълниха плана.
Няколко месеца плануване, Президента Кенеди реши да одобри плана за размяната и програмата.
ВВС подготвяха всичко, те подготвиха и тима.
След няколко месеца изготвиха критерии за членовете на Екипа. (вече познатите ни критерии).
Всички трябваше да са добре обучени, с много умения. Трябваше да са напълно здрави и да могат
да се справят с всякакви невъзможни ситуации.
Всеки един документ на всеки член от групата беше прочистен, включително досиетата им, а
всичко останало беше или унищожено, или съхранено. Около 56 000 файла бяха прегледани. Найнакрая се стигна до 12-те избрани. Те бяха най-добрите. По време на тренинга, който траеше 6
месеца, имаше 16 човека общо. Четирима бяха допълнителна добавка в случай, че някой се
нарани и не е способен да продължи.
Тренинг: Всеки член на Екипа беше изпратен в специална база в Camp Perry, Вирджиния. Там

имаше разузнавателен център. По голяма част от упражненията, и то най-важните бяха в базата
Шепард на ВВС в Тексас; Ellsworth AFB; Южна Дакота; Dow AFB, Мейн; и някои места в Мексико и
Чили. Обучението траеше 167 дни. Свободното време беше само 15 дена, но бяха строго
охранявани. След това бяха върнати в САЩ и бяха изолирани до започването на мисията.
ПРОМЯНА НА ПЛАНОВЕТЕ: Получихме съобщение от Ебените, което гласеше, че не са съгласни с
размяната. Първо искаха да се срещнем. Това усложни много нещата, защото групата беше готова.
Пратихме отговор, но не получихме обратно такъв.
КАЦАНЕТО: През Декември 1963 ни пратиха съобщение, което потвърждава датата и мястото на
срещата. Два кораба очаквахме да пристигнат.
(ЗАБЕЛЕЖКА: През това време страната ни се прости с Кенеди. Някои искаха да отменят
програмата, заради смъртта му. Но президента Джонсън реши да продължи програмта, въпреки че
не вярваше в успех.)
Екипът ни избра 2 места. Да се скрие (1) в Holloman Air Force Base до Аламогордо, Ню Мексико, а
другото (2) до мястото на срещата западно от Holloman близо до южния вход на White Sands Army
Post.
Първият кораб навлезе в атмосферата на 24 Април 1964. Кацна на грешно място, близо до Сокоро
- Ню Мексико. Екипът беше на Белите Пясъци. Изпратихме съобщение, че са кацнали на грешното
място. Втория кораб се ориентира и кацна където трябва.
СРЕЩАТА: Ебенският кораб кацна според план. Присъстваха 16 лица от правителството - някои
бяха политици, други - военни. Ебените излязоха от кораба и минаха под навеса. Подариха
технологии. Имаха превеждащо устройство с дисплей.
На старшите началници им бе дадено по едно от тези превеждащи машини. Гостите говореха на
устройството, което гласово превеждаше на двата езика. Беше трудно да го проумеем. Същността
на срещата няма да коментирам този път. Ебените се съгласиха за размяната, но не и до
следващата година. През Юли 1965 срещата щеше да се състои на тестовата площадка в Невада.
Не беше на същото място, за да не се обърка нещо.
Членовете на Екипа бяха задържани до Май 1964 в Лийвнорд. Транспортираха ги до Camp Perry.
Още 6 месеца бяха изолирани, а през това време се упражняваха. Подобриха предишните си
умения и се сдобиха с нови. Това им помогна да разбират по-добре езика на извънземните,
особено двамата лингвисти.
През Юли 1965 бяха транспортирани до Невада. По време на размяната присъстваха няколко
души. Групата бе прехвърлена на борда на кораба.
(Забележка: Едно нещо беше сгрешено от мен по отношение на полезния товар, който е позволен
да се вземе на кораба - 90, 500 lbs)
[Това е важна поправка. По-рано се спомена че са взели 9,000 lbs (40 тона) провизии, но това е
прекалено малко за 10 годишна мисия на дванайсетте члена.]

Пост 9 от Анонимен (30 Ноември, 2005)
Всеки член на екипа беше подложен на физически и психически изпитания. При един от опитите,
всеки един беше заключен вътре в 5' х 7' кутия погребан 7 фута по земята за 5 дена, само с вода и
храна, без нищо друго в пълен мрак. Това тества няколко фактора.
Също така всеки си взе по едно хапче. Всички разузнавателни агенти имаха такива. То можеше да

прекрати живота, но Ебените не бяха враждебни.
Няколко избрани от Екипа (пилоти) бяха тренирани да пилотират кораб на Ебените, един от които
бе плененият такъв през 1949 в Ню Мексико. Плана беше да се приберат с такъв обратно на
Земята в авариен случай.
Имаше четирима подготвени за пилоти от групата. Точно те са прекарали доста седмици в опити
как да пилотират извънземния кораб. Не беше труден за управление, щом се научиха. Сигурен
съм, че много от НЛО-тата, видяни през 1964/65 на Запад може да са били същите за които
говорим. Избрани членове носеха малки количества течен Азот. Ебените бяха уязвими към студа.
В случай на тревога, щяха да бъдат използвани за печелене на време при евентуално бягство. Под
формата на спрей да се пръсне в лицето на неприятеля. Това беше експериментирано върху Ебен
#1.
Течният Азот беше съхранен в специални контейнери, точно както днес. Нев се споменава за типа
такива, но един член беше отговорен за съхранението му.
По време на оперативката след завръщането, групата намерила Ебените за схватливи и веднага
изхвърлили Азота. Ебените разбраха за съдържанието, но не разбраха защо го носят.
Всеки член имаше пистолет и автомат. Ебените разбраха, че хората носят оръжие, но не питаха
защо.
Но така и никой не ги носеше. Използваха ги само като изследваха повърхността на Серпо, и то
само някои от Екипа.

Пост 10 от Анонимен (2 Декември 2005)
След дълги подготовки, всеки член трябваше да покаже своите способности при всякакви
ситуации.
Подготовката се състои в следното:
1. Космически изследвания (обучението ставаше с помощта на учени от НАСА);
2. Астрономия, определяне на звездите, използване на телескопи и астрофизика;
3. Антропология на Ебените (информация от Ебен 1)
4. История на Ебените;
5. Медицински тренинг (първа помощ);
6. Тренинг при нулева гравитация;
7. Оцеляване и бягане;
8. Боравене с оръжия и C4;
9. Психическа устойчивост при разпит;
10. Курс при военните рейнджъри 1 месец.
11. Разузнаване;
12. Космическа Геология;
13. Физическа устойчивост;
14. Изолация;
15. Отглеждане;
16. Екипировка;
17. Индивидуален тренинг;
18. Основна биология;
19. Друг вид подготовка, която е СТРОГО секретна и до днес.
Хората можеха да възпроизвеждат тоналните звуци на Ебените. Отне много време да го научат.
Помислете върху това: Дори и да го бяха учили, на Екипа му беше трудно да помни всеки тон и
използването на други звуци при тестовете. Двамата лингвисти учеха достатъчно да знаят

основата, според един документ, който чета.
Ебените учеха английски, но им беше трудно да произнасят всяка дума правилно. За пример,
според документа, те не можеха да казват буквата "L". Така че, ако се опитваха да казват думата
"look", щяха да я произнасят "оок".
Времето между пращането на съобщението на извънземните през лятото на 1952 и получаването
на отговор минаха 4 месеца. Не знаехме дали са го получили, колко време ще отнеме да го
прочетат и да отговорят. Отговора беше на английски със звуци и всичко... Нещо интересно:
Имаше един Ебенец, който говореше по-добре нашия език от другите. Кодовото му име беше
"Noah". Но по време на по-късния престой на Екипа, Ноа получи мисия и напусна планетата. До
тогава с него общуваха по-добре от всекиго.
Въпрос: Защо групата не използва комуникационното устройство на Ебените?
Анонимен: Използваха го, но то съдържаше само 500 думи. не беше достатъчно. Групата го
изхвърли.
Кой е "Фолкън?!" Няма такова нещо. Ако си гледал някое от по-ранните предавания за НЛО през
80-те, проекта "Серпо" не беше известен.
Каквото и да е Фолкън, целта е да дезинформира. Ебените живяха на топла планета, с изключение
на северното полукълбо, което беше по-хладно. Някои живяха по на Север, но не можеха да
издържат на остър студ.
Има нещо объркващо в това, което Ебен 1 каза за "нашата" планета. Тя е като по-хладните места
на нашата планета. Не говореше за Серпо. Той беше посетител и беше разведен на няколко
различни места. Когато пристигна в Лос Аламос, напомни, че обича "хладен" климат, имайки
предвид Лос Аламос в късно лято.
Когато той [Ебен 1] бе отведен във Вашингтон, времето беше студено за него. Не знам за фактите
около "Фолкън", но занм за Ебен #1.
Въпрос: Какво ще кажете, че Ебен #1 признал за намесата на неговия вид на Земята, и появата на
Християнството [Идея поместена в бестселъра от 1989, "The Gods of Eden" от Уилиам Бромлей]
Анонимен: Ако четеш "Yellow Book" [истинската история на човечеството, промена от
извънземните] между редовете, всеки един би твърдял същото. Може би Исус е бил един от тях.
Ако гледате на някои събития, показани в "Yellow Book"(помнете, че няма информация за книгата,
не можеш да свържеш такива значими исторически събития с кацането на чиния.
http://archive.alienzoo.com/filmandtv/mikefarrellcoverup.html
http://www.ufoseek.org/fatimajv.htm
Въпрос: Пуснатият филм "Alien Autopsy" от Рей Сантайли е истина или лъжа?
Филма е лъжа/фалшив. Извършихме аутопсията на петте тела и ги фотографирахме, но в Западен
Ню Мексико телата им не ставаха и за това. Но филма, за който ми говорите е фалшив.
http://www.ufoseek.org/fatimajv.htm
http://www.soc.org/opcam/a_autopsy/alienautopsy.html
DIM бяха Duty Information Manual. Беше тяхната "библия" за всичката информация, която им бе

нужна. Операцията, как да се изпълняват плановете, как да се спасяват при нужда. [BR:
Значението на "DIM" беше обяснено от друг човек, не Анонимен, който ни просвети по проекта.]
5 Декември: обяснение на Виктор Мартинез
Анонимен дава 85% от материала; другите 13% идват от други източници, пряко свързани с
проекта; и последните 1-2% идват от "призрак", който си изтрива e-mail акаунтовете, след като
прати информацията.
[BR: това обяснява граматическите различия и стила на повечето постове.]

Пост 10 (а) от Анонимен (8 Декември, 2005)
Виктор: Да, слушах цялото предаване. Никога не бях чувал за Джордж Нури, но той е доста
отворен щом става дума за тези неща. Аз и колегите ми от DIA сме приятни хора. Предаването
причини доста шум в агенцията!
Бил [Раян] и Рик [Doty] свършиха превъзходна работа. Надявах се ти [Виктор Мартинез] да се
покажеш и да добавиш твои собствени коментари, тъй като ме познаваш по-добре от всички в
програмата, но явно не е възможно.
Обадих се на Г-н _______ тази сутрин.
[Бивш началник, който наблюдава разкриването на "Project SERPO" пред публиката]
Намерих няколко несъответствия за животните, споменати по-рано в предаването.
- Съществото, приличащо на броненосец не е било агресивно, а е уплашило членовете на
експедицията. Придружаващият ги Ебен използвал звуковото устройство, с което е прогонил
животното. От този вид животни са срещали няколко други на планетата, някои по-големи от
останалите, но не и агресивни.
- Само змиевидното същество било агресивно, което принуди хората да я убият. Змиите бяха само
на едно място, затова не срещнаха повече такива.
- А за птиците, има 2 летящи животни. Едното прилича на ястреб, а другото на катерица. Нито едно
от двете не е проявило агресия и Екипа не можа да хване едно от тях за изследване.
- А за насекомите, те бяха малки буболечки, приличащи на хлебарки, но по-малки и безобидни, но
Екипа не се сдоби с такива. Според доклада имаха черупка. Тимът не никога не изследва летящи
насекоми, но още няколко други бяха записани.
Надявам се Рик [Doty] да каже нещо повече от това, което е казал до сега. Но може би някой
началник го е спрял да издаде допълнителна информация.
[Забележка от Виктор Мартинез: Предаването не беше цензурирано; само времето принуди екс
AFOSI SA Доти да каже повече; Анонимен беше поправен от мен.]
Бил свърши голяма работа със създаването на уеб сайта Serpo.org и нещата в него.
Следващия ми пост ще съдържа информация за един дневник на член на Екипа. Всеки член беше
задължен да има дневник. Ще осигуря няколко страници на един от дневниците.
Също работим по това да се сдобием със снимки, направни на Серпо. Ще ги скенирам на
компютъра си и ще ги пратя на Вас. Може да ги пратите на Бил Раян за Серпо сайта.

Не ги пращайте на всички подобни сайтове, а само на Serpo.org
Веднъж публиката види ли снимките, дори и скептиците, ще се останат с отворена уста! [Не са от
Холивуд!]
- една снимка показва целия Екип до един от домовете на Ебените, с няколко от тях;
- друга показва новия дом на хората в северното полукълбо;
- трета показва село на север;
- четвърта как Ебените играят една от футбол игрите си.
Ще ви харесат!
Един член на групата има намерение да ви ги прати. Не съм сигурен по какъв начин, но ще ви
уведомим малко преди да ги получите. Или на вас или диретно Бил Раян ще ги получи от
специален военен куриер, пратен направо от DIA.
СЛУШАТЕЛ: Един въпрос за начина, по който Ебените отчитат времето. Повечето от нашата
техника, електроника и механика включва времеви импулси. Как Ебените летят с кораби или
подобни на хеликоптер апарати, без да използват часовник?
ВИКТОР: Що за идиот е писал това?! Трябва да се мисли по друг научен начин, а не по земния.
Ебените са хиляди години пред нас. Имат различни форми на навигация, за което ще говорим през
2006.
Стига толкова; лягам си.
[Това беше голямото обещание за снимките, които по време на изписания пост (28 Август
2006) не бяха публикувани. Но все пак видях 5 от тях, когато се срещнах с офицер на
разузнаването през Март същата година; Не ми беше позволено да ги държа или копирам и
можех само за 20 мин да ги гледам. Прочети http://serpo.org/updates.asp за допълнителна
информация.

Пост 11 от Анонимен (21 Декември, 2005)
ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА
ВЪПРОС: Ако нашите членове на Екипа са без имена, как се обръщат един към друг?
АНОНИМЕН: Всеки член не беше идентифициран по име. Когато последните 16 бяха избрани,
(помнете, имахме 4-ма алтернатива), всеки един от тях получи номер.
От там нататък те бяха идентифицирани само по номера. Дори всеки член идентифицираше
останалите по трицифрените числа. Не им беше позволено да използват истинските си имена.
Когато напуснаха Земята и тръгнаха към Серпо, си измислиха прякори.
Примерно Командира беше "Скипър", медиците бяха "Док-1" и "Док-2", пилотите като "Скай-Кинг" и
"Флаш-Гордън." Въпреки че нямаше значение ако използваха истинските си имена, те бяха
дисциплинирани и продължиха с прякорите или трицифрените номера.
ЛОГОВЕТЕ НА КОМАНДИРСКИЯ ДНЕВНИК:
Виктор: Надявам се, че не загубихте вяра в мен; трябваше да си почина тази седмица!
Допълнително, аз и другите от DIA-6 работим по снимките.

Имаме 4 листа от дневника на командира. Дневника има голям брой страници, всички са ръчно
написани. Отне ми няколко дена да отделя нужната информация и да я пратя.
Дневника започва още в първия ден от мисията. Имаше ги кодовите имена и трицифрените числа
на членовете.
Подбрах ТОЧНИТЕ думи и фрази. Нищо не е променено. И също така, ще ви помоля да не
променяте текста въпреки граматическите грешки. Моля ви да не правите това с този дневник,
Виктор.
ДЕН ПЪРВИ
Готови сме. Трудно е да си представиш, че успяхме. Всички са добре мотивирани и спокойни.
Последна оперативка с MTC и MTB. Багажа е в ЕBE кораба. Ще има проблеми с оръжията.Ще
говорим с MVC. 899 и 202 ще имат достъп до оръжията. Никаква синхронизираща система или не
знаем за такава. Всичко върви добре. 700 и 754 ще проверят всеки преди да се качим.
Така, заредихме всичко и то пасва. Но трябва да транспортираме всичко до големия кораб, когато
пристигнем. Наистина се вълнувам. МТС поискаха всички членове да вземат последно решение.
Всички казаха да тръгваме. Тръгваме. Вътрешността на кораба е огромна. Има 3 нива, това е поразлично от този, на който тренирахме. Мисля, че онзи беше разузнавателен кораб, а този е
совалка.
Натоварихме всичко и гаражния отсег. Ще бъдем в централното ниво, а екипажа в горното.
Странно изглеждащи стени. Изглеждат измерни. Има 3 позиции, четирима от нас ще седят във
всяка такава. Има седалки. Няма да можем да седнем на тях.
MVC казаха, че не ни трябва нищо специално, никакъв кислород или шлемове. Не знам какво да
правя с тях. Така, последна проверка. MTC се сбогуваха с нас. На борда на кораба сме. 475 е
нервен. 700 ще го наблюдава. Този люк е затворен. Няма прозорци. Не можем да видим навън.
Всеки е на мястото си.
Кораба запалва двигателя, или както те го наричат енергийна тяга. Изглежда, че се движим, но
нищо не се усеща. Все още мога да пиша. Смайващо. 102 седи точно до мен и изглежда отпаднал.
Трябва да пренапиша това, защото не мога да мисля в момента.
ДЕН ВТОРИ
На кораба сме. Не знаем къде сме, но изглежда, че сме доста отпаднали по време на
пътешествието. Според първия ми часовник, отне ни 6 часа. Или повече. Тръгнахме през 13:25, а
сега е 19:39. Не сме сигурни за деня. Летим с този голям кораб.
Има много Ебени, които ни помагат. Изглежда разбират, че сме объркани. Товара беше качен като
на филм. Платформата, която го държи беше преместена без сваляне на индивидуалния багаж.
Кораба отвътре изглежда като голяма сграда. Помещението, в което се намираме е поне 100 фута
високо.
Местят ни в друго отделение на кораба. Добре, влязохме в това голямо помещение. Какъв
грамаден кораб. Не мога да опиша размерите му. Отне ни 15 мин. за да се върнем обратно в
нашия отсег. Изглеждаше нещо специално за нас. Столовете бяха по-големи. Но са само 10 от тях.
Добре, предполагам, че аз и 203 ще седим на различни места над тези седалки.
Преместиха ни до някакъв асансьор, но не схванах как работи. Всички са гладни. Носим раници и в
тях има малко C-порции, които ще хапнем сега. Но трябва да питам MVC. Не мога да го намеря и
не мога да общувам с тези двама извънземни около мен.

Изглеждат мили. 420 ще опита да говори с тях. Смешно. Изглежда виковете съвпадат. Просто
използвахме мимики и жестове, за да опишем, че сме гладни. Един от Ебените ни донесе
контейнер с нещо. Не изглежда добре, но мисля, че е храната им. Изглежда на каша или брашно.
899 ще го опита. Е, 899 каза, че има вкус на пипер. Мисля, че ще си седим на нашата храна.
Добре, MVC най-накрая се показаха. Ще започнем пътешествието скоро. Може би не беше добра
идея да ям преди да отпътуваме. Не чувстваме безтегловност нито пък гадене. Но не знаехме
какво да очакваме от тук нататък. Казаха ни да седнем на седалките.
ДЕН ТРЕТИ
Не съм сигурен колко време бяхме в тези контейнери. Седяхме на седалките и контейнера беше
поставен над нас. Бяхме изолирани в мехур или сфера. Можехме да дишаме, да гледаме какво
става навън, но се чувствахме объркани и ни се гадеше. Мисля, че се чувствам отпаднал.
Часовника ми показва, че е минал 1 час, но за мен това беше цял ден.
Часовниците ни се намираха в раниците, които бяха прибрани в дурга част на стаята. Още сме в
сферите, но изглеждаме добре. Е, 899 разбра как да излезем. Отвори сферата ми. Не съм сигурен
дали ще е по-добре да си останем в тях. 899 каза, че Ебен дойде, видя ни и си замина. Други
членове на екипа спат. 899 и аз се разхождаме из стаята.
Взехме си инструментите за измерване на времето. Изглежда, че пътуваме 24 часа. Няма
прозорци да видим. Беше ни казано, че ще отнеме 270 наши дни. ОК, Ебен дойде и ни насочи към
седалките, мисля, че трябва да го послушам.
ENTRY
Тъй като не съм сигурен кой ден сме, няма да внасям дата в дневника. Само ще изпиша ENTRY.
Всички сме болни. Разстроени стомаси, гадене. 700 и 754 ни дадоха нещо за болка. Наистина се
чувствахме зле. Губехме ориентация.
Хапчетата ни помогнаха, хапнахме малко. 700 и 754 ни казаха да ядем и пием от донесените
провизии.
ENTRY
Чувствам се по-добре. Ебен дойде и направи нещо на стаята. Изглежда по-ясно и не сме толкова
объркани. Храним се и пием повече вода. Добре сме. Извън сферата сме, но трябва да се върнем
и да седим в нея за определен период от време.
Ебен ни показа множество светлини над панела. Зелени, червени, и бели светлини. Ако светят в
червено, трябва да сме в сферата. Ако са бели, е всичко наред. Така и не ни обясни зелената за
какво е. Може би и тя е предупреждение.
Нямаме представа какъв ден е, само че е 23:19 часа. Устройството, измерващо датите не работи
добре, според 633. Той смята, че вече сме на път цели 10 дена, но не е сигурен. Настанени сме в
тази стая за цялото време. Мисля, че е специално направена за нас, и че мястото ни е тук по време
на пътешествието.
Няма да е мъдро да я напуснем. Няма безтегловност. Не знам как го правят. Но се чувстваме полеки като вървим. Изглежда стаята е херматизирана. Ушите ни пукат често. Ако трябва да седим
само тук за 270 дни, ще откачим. Не можем да направим много, нещата ни са в багажното.
Поне раниците ни са с нас, но в тях има само определн брой неща. Трябва да се изкъпя, но не
намирам баня, а само контейнера. Контейнерите са малки и биват изпразвани от от Ебен. Той ни
носи храна, тяхната храна. Опитахме я и се опитахме да хапнем. Вкуса е на пипер, но може би това

е специална храна за космоса. 700 се храни с нея. Изглежда му харесва, но отвращава своите
съквартиранти. Водата им прилича на мляко, но е с вкус на ябълка. Странно. Мина много време
откакто писах нещо. Предполагаме, че сме на този кораб вече 25 дена. Но може би не са минали и
5 дена. Много време вече сме заключени в сферата. Най-накрая успяхме да излезем.
Но когато го напрахме, ни стана лошо. Гадене, объркване и някои не можеха да вървят. Имахме
проблем с уринирането. 700 и 754, които се хранят с тяхната храна също са зле. Лекуваха ни. Ебен
дойде и насочи светлина към главите ни. Чувстваме се по-добре.
Трябва да се върнем на седалките. Посочихме му отпадъчните контейнери. Разбра и напусна
стаята. Върна се с малки контейнери, които сложихме в сферата.
Той също така донесе кана с млякото и ни посочи да пием. После се върнахме в сферата и
седяхме там до контейнерите с млякото. Пием от него и се чувстваме по-добре, освен 518, който
изглежда болен. Бяхме предпазливи и седяхме в сферата.
ENTRY
Нямам представа колко време сме затворени в мехура. Но Ебен дойде и ни показа да излезем.
Този път се движехме без да припадаме. Той ни позволи да напуснем стаята. Вървяхме в един
дълъг коридор за дълъг период от време, може би 20 мин. После влязохме в някакъв асансьор,
който се движеше, но не почувствахме движение.
Стигнахме до една голяма стая, в която имаше много Ебени, седящи на седалки. Може би
контролен център. Ескортиращият ни Ебен ни посочи да влезем в стаята. Виждахме панели с
много светлини. На 3 различни места седяха по 6 Ебени. Бяха на нива.
На най-горното ниво имаше само 1 стол. Разбрахме, че е на командира. Той изглеждаше зает с
някакъв панел. Имаше много екрани, но всички показваха линии на техния език, и в хоризонтален,
и във вртикален ред. Може би някаква графика.
Можехме да се шлаем наоколо, без да ни правят забележка. 633 и 661 наистина се впечатлиха.
633 изглеждаше по-добре. Имаше един прозорец. Но не виждахме нищо. Беше тъмно, но можехме
да разпознаем вълнообразните линии. Може би някаква насока за време. Би трябвало да се
движим по-бързо от светлината, но не виждахме нищо извън прозореца.
Добре, MVC най-накрая дойде. Обясни с разваления си английски, че сме на половината път от
родната му планета. Всичко работи правилно и ще се почувстваме по-добре, когато излезем от
времевата линия, в която се намираме. Той ни позволи да се разхождаме из кораба, но ни съветва
да не се разделяме.
Трябва да ни покажат как работи този център. Мислим, че се отнася за асансьорите. Лесно е,
просто се поставя ръката върху една от светлините. Бяла и червена. Бялата задвижва, а червената
спира. Чуваме някакви странични шумове, но MVC каза, че са само космически такива. Можем да
се разхождаме из кораба, но все още не можем да проумеем как е възможно да е толкова огромен
и да се движи с такава скорост.
633 иска да види двигателите. MVC заведе четирима от нас в инженерното. В него има колосални
контейнери. Те са в кръг, с краища на всеки, сочещи центъра. Огромни туби ги държат хванати.
В центъра на тези контейнери има медна намотка или нещо подобно на намотка. Има ярка
светлина, издваща отгоре, насочваща се към центъра на намотката. Звука не е силен, но 661
смята, че това е антиматериен генератор.
[Край на логовете от командирския дневник]

[Това е репродукция от оперативката при завръщането им. Оригиналния дневник е загубен
някъде на Серпо.
Касетите са пренаписани, и грешките при транскрипцията са останали в най-ранните версии.
По-късно всичко е подредено]
ВЪПРОС: Моля обяснете, за да просветите всички, как работи намереното при катастрофата
енергийно устройство на Ебените.
АНОНИМЕН: ОК, ще отговоря на въпроса. Размери: 9" х 11" х 1.5", тегло 26.7 oz. Енергийното
устройство e направено от нещо подобно на пластмаса. Долу вляво има малка квадратна метална
пластинка, възможно е да е чип. Една от свързващите точки.
Най-долу вдясно има също подобна пластина, която е втория конектор.
Погледнато от микроскоп, енергийното устройство съдържа малки кръгли мехури. В тях има много
малки частици. Когато се подаде енергия, частиците се завъртат по часовниковата стрелка с
висока неизмерима скорост. Има и някаква течност в мехурите. При подаване на енергия, цвета на
течността се променя от безцветна към розова. Течността се загравя до към 102 - 115 F.
Както и да е, малките мехурчета не се нагряват, а само течността в тях. Тяхната температура е
константна 72 F. В краищата на устройството има малки (микрон по размери) жици. Когато се
задейства, размерите им се увеличават. Разширението зависи от това колко енергия се ползва.
Може да захранва всичко от 0.5 вата крушка до цяла къща.
Устройството автоматично засича колко енергия е нужна и толкова отпуска. Работи на всичко
електрическо, без уредите с магнитно поле. По някакъв начин полето взаимодейства с
устройството. Но намерихме решение на проблема.
Няма да бъде предоставено на научната общественост по света от гледна точка на сигурност. Това
е основната информация, която се предоставя на читателя.
Интересно беше, когато го откриха за пръв път, то приличаше на прозорец заради гладките си
пластмасови качества. Ебен 1 ни показа как работеше. Отне ни много години, да разберем как
работи. Сигурен съм, че напълно му разбираме принципа на работа днес, но не е написано в
последния документ за Серпо.
ОТНОСНО ЕБЕНИТЕ #1-#5:
Ебен 1 беше оцелял от катастрофата през Юли 1947 в Корона, Ню Мексико.
Ебен 2 беше първият учен от разменната програма и втория останал на Земята. Не знам точния му
период на пребиваване.
Ебен 3 беше от женски пол учен.
J_ROD беше клониран Ебен, създаден от Ебените, който дойде като друг посетител. Неговия
случай беше доста сложен и историята му няма да стане публично достояние. Досието му е Топ
Секретно.
Нека вашата общност знае, че за този клонинг информация няма да получите и повече въпроси
няма да се задават.
Защо беше наречен J-ROD е секретно. Някои започнаха да спекулират.

Президента Бил Клинтън искаше да продължи програмата, но го съветваха да не го прави. Беше
прекратена през 1994 с Ебен 5.
ВЪПРОС: Автора Уитли Страйбър каза, че се е свързал с човек, който бил част от програмата през
60-те. Уитли играч ли е или е срещнал някои от членовете на Екипа?
АНОНИМЕН: Човека, който се срещна с автора през 1989-1990 беше член на Екипа. Знаем, че са
се срещали цели 3 пъти.
Всички членове на Екипа бяха следени от хората на DIA. Последният от тях умря през 2002 във
Флорида.
ВЪПРОС ОТ РОБЪРТ СТЕНЛИ:
Виктор: Може ли да ми разкриете повече детайли по случая?
"Както и да е, когато той [Ебен 1] беше отведен във Вашингтон, климата там беше прекалено
студен за него."
-Кога се случи това?
-Колко време са го държали там?
-Къде го държаха?
Благодаря
Робърт Стенли.
Списание Unicus
Анонимен: Няма да издам тази информация.
Само за вас ще кажа (не за публиката), Ебен 1 посети Вашингтон на 19 ___ и остана в ____ ____,
____ в специален ____. Не се срещна с президент _____.
Филмът "Близки срещи от трети вид" на Спилбърг е правен по подобие на проекта. И там има 12
души, от които 2 жени.
Както и да е, прочетох края на сценария от филма на Спилбърг версия CE3. Но дванадесетте
членове от Екипа СА МЪЖЕ.
И още нещо допълнително. Те са седяли с Рой Ниъри и той е подписал няколко документа. По
време на работата си той казал:
"Имаме възможен проблем в областта на правото. Всъщност вие сте, технически погледнато...
мъртви."
Това означава ли, че всеки, който дойде и се шлае наоколо, и търси информация за случилото се
на Рой, те имат право да кажат, че е мъртъв? Не звучи ли познато?
"Спилбърг ми разказа за филма. Става дума за НЛО, това не е научна фантастика. Той го нарича
'научен факт'".
КОМЕНТАР: Кара те да се замислиш откъде Спилбърг се е сдобил с това право да се занимава с
това.

Когато Роналд Рейгън гледал филма, говорил със Стивън Спилбърг и му казал, "Нямаш си
представа колко вярно е това." (Цитат от президента)
[Това беше последния пост на Виктор Мартинез до 28 Март 2006. Без причина следващите
постове 12-16 ги получих аз (Бил Раян). При по-голяма сигурност имаше молба материалите да
не бъдат поправяни и редактирани (като Виктор правеше) - те ще бъдат публикувани
дословно. Когато като пуснах на 24 Януари важна тема, получих съобщение, което гласеше
"точно така го искаме".
Прекратих да получавам повече информация за дневника на Командира на Екипа, на 28 Март
2006 Виктор отново беше се свързал за избистряне на нещата по така наречения "Ебен
обект"(стр 91). Получих само малък брой страници от дневника, защото беше важно да не
бъдат променяни. Но след като ги получих, започнах както Виктор да редактирам получения
материал.]

Пост 12 от Анонимен (24 Януари, 2006)
[Забележка от BR: Този пост е пратен директно на мен и не е пращан на г-н Мартинез. Нищо
не е добавено или редактирано. Всичко е запазено така, както е пратено.]
Мечтаех за Земята. Мечтаех за Колорадо, планините, снега и семейството. Беше все едно съм
там. Не се притеснявах и не мислех за положението си в чуждия кораб. Тогава се събудих. Бях
объркан и дезориентиран. Бях в нещо като чаша, е, така ми изглеждаше. Не си спомням как се
озовах тук. Първо си мислех за екипажа ми. Бутнах капака на чашата и тя се отвори. Поогледах се
наоколо и разбрах, че се намирам в стая. Не такава каквато помня. Но всички ние бяхме в тези
чаши. Всички останали бяха заспали. Излязох и осъзнах, че краката ми бяха наранени. Но когато
излязох се насочих към останалите да ги проверя. Открих 7 от нас. Някой липсва. Но кой? Толкова
съм объркан. Толкова съм жаден. Не мога да намеря която и да е от бутилките с вода. Имахме
такива, но не можах да ги намеря. Не вижда с очите добре. Но пиша този лог, всичко съм записал.
Открих номер.... Той е жив. Кой липсва. Трябва да проверя всяка чаша. Стаята е огромна. Тавана
изглежда покрит с мек материал. Стените също са меки. Виждам светлини от дъното на всяка
чаша. Има ярки светлини на тавана. Трябва да поискам помощ от Ебените. Открих врата, но не
беше отворена. Не помня как отваряхме други врати. Колко време бяхаме в чашите? Не помня
много. Може би пътуването в космоса причинява такива проблеми. Още когато тренирахме ни
предупредиха, но никой не си и помислял, че ще стигнем толкова далеч в космоса. Ние сме
образци. Може би трябва да се върна в чашата. Може би се събудих прекалено рано. Часовника ми
показва 18:00 часа. Но кой ден, кой месец, коя година? Колко време спах. Пода изглежда мек и е
изпълнен с жици. Виждам екран в края на стаята. Мисля, че следи жизнените показатели на
останалите. Изглежда всички са наред. Но някой липсва, един човек го няма. Забравих ли някой?
Някой умря ли? Не помня. Имам обрив на ръцете. Чувствам, че горя. Може би е радиацията. Но
къде са уредите, измерващи радиацията? Къде са ни раниците? Нищо не намирам. Ще се върна в
чашата. Лежа. ще спра да пиша.
Отново съм буден. Ебени има в стаята. Чашата е отворена. Някои от хората ми се разхождат
наоколо. Ебените им помагат. Излизам. Единия от Ебените, който говореше английски ме видя и го
попитах дали всички от моите хора са добре. Той не разбира "добре". Посочих екипажа. Видях 11.
Къде е номер 21? Ебен 1 посочи чашата, която бе празна и каза, че човека не е жив. Добре, някой е
издъхнал. Но кой. Хората ми се разхождат, а аз съм още объркан. Не мога да привлека вниманието
на никого. Изглеждат като живи мъртъвци. Какво им става? Питах Ебен 1, какво им става. Той
отговори, космическа болест, но не за дълго. Добре, може би е така. Не знам още колко. Все още
пътуваме, но не знам колко още. Ебен 1 донесе нещо за пиене и нещо като бисквита. Напитката
имаше вкус на варовик, а бисквитата нямаше. Изпихме и изядохме всичко, което ни дадоха. Почти
мигновено се почувствах по-добре. Добре, организирам се. Казах на 203 да подготви екипажа. 308

липсва. Би трябвало да е мъртвия член. Ебен 1 дойде и ме заведе при 308. Той беше в нещо като
ковчег. 700 и 754 ще го изследват. Ебен 1 ни предупреди да не изваждаме 308. Не разбрах защо.
700 и 754 са тук. Ще опитам да му кажа, че тези хора са наши лекари. Но той отвърна заради
инфекцията. 308 се е бил заразил с нещо и може да е заразно. Но мъртъв ли е? Не знам. Ще
вземем устройството на Ебен 1. 700 и 754 надникнаха и потвърдиха, че не е сред живите. Всички
останали са в добро състояние. Това което ни дадоха да изядем и изпием ни зареди с енергия.
Вече можем да се съсредоточаваме и да мислим. Никой не се сеща как сме се озовали тук. Цялата
ни екипировка е тук. Всички са загрижени за здравето ни. Извънземните са добри, но няма да кажат
много. 899 си мисли защо е затворен. 633 и 661 мислят, че трябва да се занимаваме с нещо.
Съгласен съм. Нареждам на всички да си вземат раниците и порциите, да видят дали нещо липсва.
Това ще ги държи заети за определено време. Часовника показва 04:00. Но кой ден? Дата? Не
знам. Много странно. Годишният часовник ще трябва да го извадим, но не знам къде е. Нищо не
липсва. 899 искаше да си вземе пистолет, но го предупредих, че не е нужно. Никой Ебен не ни е
враг. Взехме компас. Не работеше. Взехме радиата. Ще ги държим на коланите. Не знам дали
работят в стаята. Включихме ги и те проработиха. Чуваме се един друг. Добре, имаме
комуникация. Но трябва да сме внимателни. Батерията има само 2 дена живот. Някой взеха да си
водят записки. Аз правя същото и ми е наредено да го правя докато мога. Само още не знам кой
денс сме. 661 предлага да направим календар и система за отчитане на времето докато сме тук.
Добра идея. Календара ще работи по седемдневна система. Ще използваме часовниците си за да
определяме едно денонощие. Ще започнем в 06:00, което е след 45 мин. 518 подготви нещата.
Изглежда дишаме чист въздух. Не знаем колко време сме в кораба и колко време пътуваме. Няма
ли да отидем в команната зала? Може би съм я сънувал. Не намирам първата част от дневника ми.
Ебен 1 дойде. Каза, че пътуването почти е приключило. Води ни през коридора. Влязохме в
подвижна стая, която ни заведе в другия край на кораба. Излезе голяма стая с много неща. Не мога
да ги определя, но смятам, че са съндъци с дрехи. Заведе ни до голяма маса с храна. Ебен 1 ни
каза да ядем. Каза храна, хранете се. Е, всички се спогледахме. 700 и 754 казаха да се храним.
Взех си бисквита. Водата беше в специални контейнери. Някои от другите течности сме пили порано. Всички се храним. Някои от продуктите имаха вкус на картофи. Не бяха лоши. Бисквитите са
със същия вкус. Всички седнаха и започнаха да се хранят. Имаше плодове, подобни на ябълки.
Изядох една. Екипа изглеждаше щастлив. Някои се шегуват за сладолед. Добре, MVC е в стаята
си. Първия път когато го видяхме, говореше чрез Ебен 1. Езика наистина ме дразнеше. Звуците
бяха високи и странни. Ебен 1 каза, че MVC иска да се приготвим за кацане. Добре, как да сторим
това. Трябва да влезем пак в чашите. Нокой не го иска, но се налага. Отидохме в подвижната стая,
после ни прехвърлиха обратно. Влязохме в чашите. Влязохме и заспахме.
Чашите се отвориха. Часовника ми показваше 11:00 часа. Предполагам, че все още е ден първи.
Излязохме. Ебен 1 беше навън. Каза ни. Кацнахме у дома. Добре, предполагам, че е така. Взехме
си нещата. 700 ни напомни да си вземем слънчевите очила щом излезем. Взехме каквото трябва и
тръгнахме надолу. После в друга движеща се стая. Пътувахме минута. Тогава вратата се отвори.
Намираме се в голяма стая. Виждаме нещата ни. Стаята е огромен хангар с малки, но много на
брой кораби. Огромна врата се отвори. Ярка светлина. Виждаме планетата за пръв път. Вървим
надолу по рампата. Много Ебени ни очакват. Един от тях е по-голям на ръст от останалите. Дойде
към нас и ни заговори. Ебен 1 превеждаше казаното от водача. С около 1 фут по-висок от
останалите. Той ни приветства. Завеждат ни в в огромно отворено място. Изглежда парад. Земята
е мръсна. Виждам синьо небе. То е ясно. Има 2 слънца. Едното е по-ярко от другото. Пейзажа
прилича на пустиня, Аризона или Мексико. Никаква растителност. Това трябва да е село или град.
Кацнахме на открито до 2 кули, електрически. Нещо има на върха на кулите. В центъра на
селото/града има друга висока кула. Около 300 фута. Изглежда на огледало поставеното нещо на
върха. Всички сгради изглеждат строени от кирпич. Някои са по-големи от други. Всички Ебени са
облечени с едно и също облекло, освен тези на кораба. Сега виждам други в тъмносини облекла.
Всеки Ебен носи нещо като кутия на клана си. Всички имат колани. Не виждам деца, но може би са
същите на ръст. Обувките ни оставят някакъв отпечатък на земята. Светлината е прекалено ярка,
затова сме с очила. Като се завъртя на 360 градуса виждам сгради/къщи и пустош. Не виждам

растителност. Чудя се къде им вирее храната. Каква планета. Трудно е да се повярва, че ще
прекараме тук 10 години. Но пътешествието ни с 1000 мили започва от една крачка. Не помня кой
го каза, но просто ми мина през ума. Голям брой Ебени ни гледат. Изглеждат приятелски
настроени. Тогава, почти ни шокираха, някои говорят АЕ. Видяхме Ебен, който говореше много
добре. Този Ебен, нарекохме Ебен 2, говори много добре езика, с изключение ако не произнася "w".
Той каза, че сме добре дошли на планетата му Серпо. Добре, това е името на планетата. Той ни
показа устройство и ни каза всеки един да носи такова. Прилича на малък транзистор. Сложихме го
на коланите си. Времето е изключително горещо. Питах 633 за температурата, той каза 107
градуса F. Много топло. Хвърлихме си якетата и останахме по фланела. Те ни изгледаха, но си
останаха приятелски настроени. Някои носят шалове. Питах Ебен 2 за това, той каза, че са жени.
Добре, разбрах. Всички си приличат. Трудно е да бъдат различени. Някои имат различно оцветени
униформи. Питах отново Ебен 2, той каза, военни униформи. Добре, вече има смисъл. Той ни
разведе из домовете. Има 4. Зад тях има подземна стая или склад. Строено е под земята.
Вървяхме надолу по рампа. Вратите изглеждаха подобни на тези при атомните бункери. Всичките
ни неща от кораба са пренесени тук и складитрани. Май ще спим тук. Огромна стая. Харесва ми.
Има светлини. Имат електричество. Трябва да занесем всичките ни неща някъде. Връщаме се
обратно при къщите. Те са по-хладни отвън. Но все още топли. Трябва да се организираме. Казах
на Ебен 2 да ни оставят намира докато се оправим. Тогава разбрах, че Ебен 2 е жена. Тя се
съгласи. Попитах за тялото на 308. Ебен 2 изглежда объркана и не знае за него. Каза, че ще
провери, като попита треньора си. Думата треньор ме шокира. Някой я учи? Или думата има друго
значение. Може би това значи командир или началник. Не знам. Но тя замина. Казах на 203 да
събере всички на по-ниската част от помещението. Имаме среща на тима. 633 предложи да
започнем с календара от днес. Все още е 13:00 в нашия Ден първи на Серпо.

Пост 13 (а) от Анонимен (28 Януари, 2006)
[Забележка от BR: Това бе пратено на мен, а не на Виктор Мартинез. Представено е дословно.
Нищо не е добавено или променяно.]
Имахме сериозен проблем. Как да обясним нашата наука на извънземните, които не знаят законите
на Айнщайн, Кеплер и други. Простата математика изглежда чужда. Ебен 2 е умна. Разбира езика
по-добре от 1. Разбира и от основна математика. Почнахме от начало. 2+2. Тогава напреднахме.
Разбираше и продължи да учи без наша помощ. Разбрахме, че IQ-то й е високо, когато повтори
1000 пъти 1000 и стигна до отговора. Показахме й нашите правила. Отне й няколко минути да го
разбере, но мисля, че не схващаше всички символи. Тя е нещо особено. Има характер. Може би
защото контактуваме с нея по-често. Топла е по душа, усеща се. Грижи се за нас, тревожи се. През
първата ни нощ се погрижи всичко да е както трябва. Предупреди ни за горещината и светлината.
Спомена, че на СЕРПО няма нощ, като на Земята. Откъде ли знаеше това? Да не е посетила
Земята? Или знае нещо повече за планетата ни. Може би имат книги, където да пише. Първата
нощ ни разказа за ветровете. Когато залезе едното слънце започвали ветрове. Другото не залязва,
но стои до хоризонта. Ветровете са пясъчни. Първата ни нощ бе трудна. Наричаме я нощ, но за
Ебените е период от деня. Ебен 3 знаеше думата ден, но не я разбираше като земен. Може би не е
била на Земята. Не спахме добре през нощта Ебените не спат като нас. Те си почиват на
определени периоди, след което стават и се захващат за работа, каквато и да е тя. Когато се
събудихме, Ебен 2 беше там, вън от къщата. Отворих врата и тя ни чакаше. Защо? Откъде знаеше,
че сме будни? Може би сме били наблюдавани отвътре от някакво устройство. Ебен 2 ни помоли
да я последваме до мястото за хранене. Не използваше думата хол. Използваше думата място.
Когато събрах тима, прекосихме селото, наричам го село. Влязохме в голяма сграда. Изглежда
голяма. Имаше храна. Май това беше хола.
Ебени ни погледнаха, но продължиха да се хранят. Не готвят ли в къщите? Може би всички се
хранят тук. Стигнахме до масите. Същата храна като на кораба, с изключение на някои неща.
Имаха големи чаши с някакви плодове. Странно изглеждащи неща. На масата имаше сирене,
имаше вкус на мляко. Накарах всеки един да се храни. Трябва да свикваме с храната. Но 700 каза
да се храним само веднъж на ден с техните продукти, но като цяло да си останем на нашите

провизии. Седнахме на масата, която не отговаря на нашите стандарти и започнахме да опитваме
от храната. Имаше около 100 Ебени, които се хранеха. Не ни закачаха. Постоянно засичахме
погледите им към нас. Но ние бяхме особените, не те. Ние сме посетителите, извънземни сме за
тях. Ние сме различни, те са еднакви. Как могат да ни сравнят със себе си? Не могат. Гледаме ги,
те отвръщат. Тогава видяхме един различен от тях. Странно изглеждащ, голям, с дълги ръце. Не
може да е Ебен. Той мина покрай нас, без да ни погледне. Намерих Ебен 2. Тя се хранеше с още
трима. Когато я доближих, тя стана и почти си наведе главата към мен. Може би нещо като
поздрав., трябва да го запомня. Питах я за огромния Ебен, питах дали не е от друга раса. Тя
изглеждаше объркана. Попита ме за кого става дума. Използвах думара "чудовище". Може би това
й прозвуча като обида, или не знаеше думата. Посочих за кое чудо става дума в края на стаята.
Тогава разбра. После отвърна, че не е Ебен, а посетител. Като мен. Добре, виждам, има други
извънземни посетители тук. Не сме единствените. Попитах Ебен 2 от коя планета идва този? Тя
каза нещо като КОРТА, но не разбрах първия път, затова я помолих да повтори. Добре, къде е
КОРТА? Закара ме до един телевизор, поне на такъв приличаше. Беше поставен в ъгъла на
сградата. Беше нещо като командна зала. С пръсти пипна екрана и нещо се появи. Вселената?
Звездни системи. Не разпознавам нито една от тях. Посочи една точка, която беше Корта. Добре,
къде е Земята? Посочи друга точка. Според данните от телевизора Корта и Земята са много
близки. Но не знам мащаба на тази карта. Може би става дума за 10 ly. Но изглеждат близки.
Трябва някой учен да види това. Благодарих на Ебен 2. Беше доволна. Почти приличаше на ангел.
Много е мила. Посочи ми отново масата. Пита ме дали храната ми е харесала. Засмях се и
отговорих - да.
Завърнахме се по нашите къщи. Трябва да се организираме. Имаме среща. Всички изглеждат
добре. Трябва да построим нещо, където да се облекчаваме. Ебен 1 пристигна, все едно ми
прочете мислите, може би го могат. Посочи ни нещо. Чудехме се какво е. Добре, това е гърне. То
няма да свърши добра работа, но правим каквото можем. Тогава видяхме, че в него има някакъв
химичен продукт. Отпадъците явно се разтварят от него. Не е сигурно. Всяка от четирите ни колиби
има такова. Ебен 2 ни каза да се поразходим. Така и ще направим. Организирах тима, 102 ще
остане с 225. Искам 633 и 661 да гледат на екрана къде се намира Корта. Казах на 518 да вземе
термометър и някои други уреди за измерване на времето. Знам, че е горещо. Много горещо.
Повече от 140 градуса. 754 иска да се предпази от слънчевата радиация. Каза, че е доста опасно
навън. Не ми прозвуча добре. Това ми заприлича на Невада. 1956 г. по време на детонацията на
атомна бомба. Беше горещо и трябваше да се притесняваме за радиационните нива. Сега сме на
планета на 40 ly от Земята и сме изложени на радиация и пек. Но трябва да изучаваме планетата,
затова сме пратени. 475 ще направи няколко снимки. Дано камерата издържи и не се увреди. Как го
развихме? Може би не помислихме за всичко. Ще съм с 225. Доближихме се до голяма врата на
една огромна сграда. Влязохме, приличаше на класна стая, но нямаше Ебени вътре. Имаше
огромен телевизор, който заемаше стената. Много е тънък. Чудя се как работи. Много по-съвършен
е от нашите. Продължихме, много е горещо, трябва да свиквам. Намерихме голяма кула. Изглежда
като антена, но с голямо огледало. Видяхме го за пръв път, когато пристигнахме вчера. Видяхме
Ебен да стои наблизо, но се дръпна от вратата. Питахме го дали разбира английски. Изгледа ни,
изглеждаше дружелюбен. Предполагам, че не владее езика. Продължихме в сградата. Не намирам
стълби. Но виждаме подобни на такива в стъклена стая. Може би е асансьор. Тогава чухме
английска реч. Обърнахме и видяхме Ебен 2. Откъде дойде? Попитах дали може да разгледам
наоколо. Тя се съгласи, разбира се, посочи стъклената стая и каза нагоре. Добре, влязохме в
стаята. Тя се затвори и тръгна нагоре бързо. За нула време сме на върха. Но какво е това. Питахме
Ебен 2. Посочи слънцето, после посочи огледалото, което се намира на върха на сградата. После
посочи земята. Добре, видяхме. Кулата се намира в средата на кръг. Кръга се намира на земята.
Във всеки квадрант на кръга има символ. Слънчевите лъчи се насочват с това огледало, може би
не е такова каквото го познаваме, защото светлината минава през него, която се насочва към
кръга. Ебен 2 казва, че когато светлината стигне до символа, тогава Ебените променят нещо. Не
разбрах какво. Може би казва, че по това знаят какво да правят. Според 225 това е слънчев
часовник. Когато слънцето се насочи към символа, Ебените сменят работата и се захващат за
друго. Може би денят им е структуриран. Или това е часовника им. Странно. Но се намираме на
чужда планета. Радвам се, че все още имаме чувство за хумор. Това е първият ни ден, първият ни

учебен ден. Имаме още много да учим. Трябва да имаме широк кръгозор. Не можем да сравняваме
нещата със Земята. Всичко трябва наново да се учи. Посочихм часовника ми, после посочих и
кръга земята на Ебен 2, като обясних, че и двете измерват времето. Не знам дали ме разбра.
Казах време, тогава разбра. Да, каза тя, време, и посочи към земята. Посочих часовника ми и казах
Земно време. Ебен 2 почти се усмихна и каза, не, не, Земно време на Серпо. Добре, има смисъл.
225 каза, че според нея земното време не е същото на Серпо. Да, предполагам че е така. Колко са
добре часовниците ни? Не работят. Трябва да се наложи да използваме времето на Ебените. Но
трябва да следим и нашето, че да знаем кога да си тръгнем. 10 години са като милион. Може би на
Земята ще минат милиони години. Да се надяваме, че не. С 225 отидохме до една от онези чаши и
влязохме в тях. После отидохме до една друга огромна града. Там намерихме свитъци. Това е
нещо като оранжерия. Отглеждат зеленчуци. Има много Ебени вътре. Те ни погледнаха. Ние само
се поразходихме вътре. Един се изправи и заговори на техния език. Казваше ни нещо. Сочеше
тавана, после главите ни. Може би предупреждаваше да си пазим главите. Трябва да намерим
Ебен 2. Ще излезем навън първо, тя винаги е наолколо. Тогава разбрахме защо са ни устройствата
на коланите. Питах я каква е сградата. Каза, че там правят храна. Добре, може би заразихме това
място. Казахме й за другия Ебен, който ни заговори. Тя се обърка, но влезе с нас обратно вътре.
Същия Ебен си поговори с нея. Тя ни каза, че трябва да сложим нещо на главите си, за да влезем.
Защо? Но не спорехме. Другия Ебен ни даде нужното. Поразходихме се наоколо, извънземните
изглеждаха щастливи. Разглеждахме цветята. Растенията поникват от почвата. Имат напоителна
система. Имат също така нещо, с което покриват растението. Питах Ебен 2 дали водата става за
пиене. Тя отвърна с да. Тогава разбра, че сме жадни. Заведе ни до място, близко до входа и ни
предложи H2O, поне на такава я оприличихме. Първоначално имаше вкус на друго, но беше вода.
Водача на останалите Ебени е по-голям от тях на ръст. Изглежда по-агресивен от останалите.
Когато казвам агресивен, не става дума за враждебен. Той е като мен, шеф на останалите. След
цялото това време не мога да разбера какво говори, имам чувството, че речта му е различна от на
останалите. 203 каза, че лидера има характер. Съгласен съм. Към нас е много добър. Искаше
много неща от нас. Повечето от които направихме. Едно странно нещо е кръвта ни. Искаше кръвни
проби от всички ни. Ебен 2 ни обясни, че по кръвта знаят какви лекарства да направят за нас в
случай на нужда. 700 и 754 се опасяват, че кръвта може да се използва за други цели. Позволихме
на Ебените да използват тялото на 308, за да експериментират. Взеха всичката кръв на трупа, без
мое одобрение. Писах това в лог 3888. Имаме много обтегнати взаимоотношения с Ебените
относно това. Когато пристигнахме в сградата/моргата, няколко Ебени се изправиха срещу нас.
Ебен 1 се появи и обясни, че сме дошли за трупа на 308. Той ни каза, че тялото е съхранено и не
може да бъде взето. Казахме на Ебен 1, че ние ще го вземем. Всички 11 от нас минахме покрай 6те Ебени и влязохме в сградата. Не се опитаха да ни спрат. Вътре не можехме да отворим
контейнерите. Имаше някаква защита. Намерихме къде е съхранено тялото. Решихме да пратим
899 да вземе малко експлозиви и да отворим контейнера. Ебен 2 дойде с водача. Ебен 2 ни каза да
почакаме. Помоли ни да спрем, даже ни умоли. После преведе на водача. Имаше дълъг разговор
между тях. Най-накрая, тя ни каза да отидем до друго място, да говорим с друг Ебен за 308, който е
лекар, по заповед на лидера. Казано ни бе, че доктора ще ни каже всичко, което трябва да знаем
за тялото, а той говорел също английски (доктора). Казах на Ебен 2, че ще оставя тук 899 и 754
пазят тялото, а аз ще отида с другите там. Тя го преведе на водача. Пак разговора се проточи.
Чаках няколко минути. Накрая, Ебен 2 ни каза, че трябва всички да отидем при лекаря. Отвърнах,
че няма да оставя тялото тук. Почувствах, че се обтегнаха нещата. Казах на 518 и 420 да се върнат
и да вземат оръжията. Нямаше да оставя Ебените да решават вместо мен. Когато тя чу, каза да
почакаме, лидера ще доведе доктора тук. Тя ме помоли да не пращам хората си за оръжията. Те
не са нужни, можем да се оправим без тях. Отвърнах, че няма да вземаме оръжия, но няма и да
тръгнем без тялото на 308. Лидера направи нещо с комуникационното си устройство на колана. 20
минути по-късно трима Ебени се показаха. Единия от тях беше доктора и проговори английски. Той
имаше странен глас, почти човешки. Бях впечатлен. Чудех се къде е бил през тези 18 месеца. Не
бяхме го виждали преди. Той ни каза, че тялото на 308 не е вътре. Ебените експериментираха с
него, защото го считаха за чест да имат такъв екземпляр. Доктора каза, че са използвали тялото,
за да създадат клонинг. Спрях го за малко. Казах му, че тялото е собственост на САЩ, Земята. То
не принадлежи на Ебените. Не одобрих такова нещо. Казах, че за хората тялото е важно. Само аз

можех да оторизирам такъв вид експеримент. Исках да го видя. Той отвърна, че го няма. Каза също
така, че всички органи и кръв са взети за да клонират други същества. Думата 'същества' ме
потресе, както и останалите. 899 се ядоса много. Това можеше да прерасне в нещо нежелано. Не
трябва да позволявам такова нещо да се случи. Само 1 1 сме и ако Ебените искаха да ни убият,
няма да е трудно. Но не мисля, че биха прибегнали до това. Явно нищо повече не можем да
направим за тялото на 308. Ебен 2 изглеждаше много разстроена. Тя каза, че всички ще са много
много мили, повтори думата 'мили' няколко пъти. Не искаше нещата да ескалират. Почувствах
съжаление за нея. 203 предложи да свикаме събрание на тима. Казах на водача, че не искама
повече да бъда част от каквито и да е случаи с тялото на 308 и това което е останало от него.
Посочих с пръст лицето на лидера. Ебен 2 преведе, заедно с доктора. Доктора от друга страна ни
каза, че нищо повече няма да се случи на тялото. Ебен 2 ни каза, че лидера бил обезпокоен заради
държанието ни. Все пак сме техни гости. А ние бяхме обидени. Той каза, че не иска да си
проваляме отношенията, и че нищо повече няма да се случи на тялото. Благодарих и на двамата.
Върнахме се в колибите. Всички бяха възмутени, но най-много 899. Казах на всички да се успокоят.
Обясних как стоят нещата. Малко сме, няма как да се бием с Ебените. Не изминахме 40 ly да
започнем война с тях. Дори нямаше да спечелим една проста битка. Да, може би щяхме да ги
бием, после какво? Трябва да мислим трезво. Казах на всички да приемат нещата така каквито са.
Казах на 633 и 700 да разследват случая с клонирането, като говорят с доктора. Нека да съберем
малко информация за това, което става.
Ебен 2 дойде до колибата. Казах й, че 633 и 700 са отишли да изследват оостанките на 308. Тя
изглеждаше много разтревожена. Тя искаше да получи одобрение за това. Казах й да пита, докато
през това време 633 и 700 събираха нещата за процедурата. Според часовниците ни, тя се
завърна след 80 минути. Имаме разрешение да влезем в лабораторията. Реших да отида с тях.
Трябваше да ни транспортират с хелитранспорта, или хеликоптер, както го наричахме. Отне ни
време преди да пристигнем на мястото. Според компаса, пътувахме на север. Базата е огромна, по
стандартите на Ебените. Приличаше на едноетажно училище без прозорци. Кацнахме на покрива.
Ескортираха ни до долу. Нямат стълби на тази планета. Мисля, че писах вече веднъж за това в
предните ми логове. Имат рампи. Пристигнахме в една стая. Бели стени. После вървяхме по
коридор в по-голяма стая. Срещнахме се с англоговорящия лекар. Видяхме много други Ебени,
облечени със синкави дрехи. Различни от миналия път. Доктора ни каза, че всички експерименти
са направени в сградата, не каза лаборатория, а сграда, използва се за направата на клонинги.
Отидохме в друга стая. Имаше много контейнери, стъклени. Във всички имаше тела. Бях шокиран,
също и 700 и 754. Тела. Странно изглеждащи тела. Не хора, поне не всички тела бяха на хора.
Слязохме още по-надолу. Гледахме тубите. Имаше странно изглеждащи същества. Питах доктора
какво представляват. Той каза, че са от други планети. 700 попита дали са били живи по време на
пристигането им. Или Ебените ги донесли мъртви. Той отговори, че всички са донесени живи. 700
попита дали са били отвлечени. Доктора не беше сигурен за думата 'отвличане'. Изглеждаше
объркан. Каза, че не разбира въпроса. 700 пита дали тези същества са доведени на Серпо по
тяхно съгласие или не. Доктора каза, че са тук за експерименти. Те не са интелигентни същества.
Ебен 2 използва думата животни. Тогава доктора използва същата дума. Питах също така дали
има интелигентни същества в тази сграда. Да, но всички били мъртви още при пристигането им на
Серпо. 700 искаше да ги види. Така, сега ще опиша какво представляват екземплярите в тубите. Не
си приличат. Първото прилича на бодливо прасе. Следващото прилича на чудовище. Има голяма
глава, големи вдлъбнати очи, няма учи, уста не без зъби. 5 фута е дълго, има два ниски крака, но
без ходила. Има 2 ръце, но няма лакът. Няма и пръсти. През него минава някаква траба.
Следващото не прилича на нищо познато. Имаше кървавочервена кожа, две петна по средата,
може би очи. Без ръце и крака. Миришеше странно. По кожата имаше люспи. Може би е риба.
Следващото приличаше на човек, но кожата му беше бяла като платно, сбръчкана. Главата беше
голяма, с 2 очи, 2 уши и една уста. Вратът беше малък. Главата все едно беше прикрепена на
торса. Ръцете бяха леко нагънати, без палци. Краката също, бяха само с 3 пръста. Не ми се
гледаше повече, тръгнахме по рампата, към друга стая. Имаше много легла по стил на Ебените.
Описах ги преди. На всяко имаше живо същество, както доктора го описа. За всяко едно се грижи
добре. 700 попита дали са болни. Не, не са. Ебен 2 си поговори с него. Каза му думата 'отгледан'.
700 попита дали това не са клонираните. Да, каза доктора, всяко едно е отгледано, като използва

думата на Ебен 2. Той каза, че само някои части от телата се използват, за да извършат процеса.
Доктора не можа да обясни всичко, защото не знаеше толкова добре езика. Ебен 2 каза, че части
от кръвта и органите са използвани, за да направят субстанция, която да вкарат в тези същества.
Само това можеше да допълни тя на английски. Казах на 700 да се върне и да доведе 420. Докато
чакахме 420, гледахме съществата. Някои приличаха на хора, други също, но с кучешки глави. Те
не бяха будни. 420 се върна. Питах го дали може да преведе метода, използван за отглеждането.
Той поговори с Ебен 2. 420 се справя чудесно. Вече сме 18 месеца тук, 420 е научил езика. 420
после каза, че са вземани клетки, смесвани са с химически в-ва и се инжектират на обекта (други
същества). Само толкова можеше да обясни.
420 не разбираше някои думите на Ебен 2. Но се спомена 'клетки'. Ебен 2 после ми каза, че
някакви неща се вземат от клетката. 700 и 754 питаха дали става дума за мембрани или нещо
друго. Ебен 2 го преведе на доктора. И двамата бяха объркани, не разбираха езика на такова ниво.
700 използва думите екстрактване на материал от мембраната. Но нито един от двамата Ебени не
разбра за процеса. Питах 754 дали разбира какво правят. Той отговори, че човешките клетки
съдържат малка субстанция, която може да идентифицира структурата на мембраните. Това не е
нещо, в което земната наука да е напреднала до такава степен, но 754 беше чел преди да тръгнем.
Но не мислеше, че на Земята може да има такива лаборатории, където да отглеждат живи клетки.
Ебените са открили начин как от тези клетки да отглеждат живи същества. 700 и 754 казаха, че
такова нещо е невъзможно. Питах доктора дали тялото на 308 е използвано за клонинг. Да, каза
той, и ми показа какво е отгледал. Бях шокиран, както и 700 и 754. Това нещо с нашата кръв
изглеждаше голям на ръст Ебен. Но ръцете и краката бяха човешки. Как растяха толкова бързо.
Очевидно това е отвъд нашите познания. Видях каквото трябва. Казах на доктора, че искам да
заминем. Ебен 2 видя, че съм разстроен и ми пипна ръката. Тя наистина беше загрижена за това,
което видях. Излязохме от сградата, която не исках повече да видя. Видях тъмната страна на
цивилизацията.Те не бяха хуманната раса, за която си мислихме. Но трябва да призная, че поне не
го криха. Не знаят как да лъжат. Това, което видяхме промени представата ни за тях тотално.
[Получих това съобщение на 7 Декември, деня след радиопредаването на Джордж Нури - Coast to
Coast AM. Поисках от Виктор Мартинез да провери дали информацията на Анонимен е
истинска.
Отговора пристигна и това наистина беше вярно, цялата история, но тя е прекалено дълга, и
няма да стане публично достояние, и при никакви обстоятелства не трябва да пускаме тази
информация. Така че не го направихме, седяхме върху нея, не знаехме какво да мислим. Сега - по
заръка на някои политици - позволено ни е да я освободим]
[Тук е съобщението от 7 Декември в неговия цялостен вид. Напълно потвърждава поста на
Анонимен на 28 Януари:
From: "T.G.H." <contact@serpo.org>
Date: 7 Dec 2005 09:11:23 -0000
To: "Serpo.org" <contact@serpo.org>
Subject :Contact
Има още много по историята. Един човек, мъж, загина по време на пъуването до Зета. Той
страдаше от белодробна емболия. В допълнение, аутопсия беше проведена, по време на която
беше взета ДНК проба и беше съхранена. По-късно ДНК беше използвана, за да създадат
клонинг, но хибрид - полу човек, полу извънземен. На същия принцип с помощта на сложна
технология са създадени стотици хибриди. Някои остават на Зета, други биват върнати
обратно на Земята. Това може да се провери с документи от ZR Repro Factor file.
(Виж също стр. 112 за повече информация относно клонирането.)
Взето всичко под внимание, има предположение, че политиката зад кулисите е различна.
Пускането на материал #12 на 21 Декември гласи, че Ебените са приятелски настроени и

безобидни. Сега, на 28 Януари, се спомена, че не са толкова мили, колкото ги смятахме. Това
може да е във връзка с факта, че всичко първо минава през мен, а не през Виктор Мартинез.
Важна информация, моля виж стр.125 как политиката се върна обратно в оригинал. (освободен
материал #20), когато друг анонимен източник казва: "Двама (2) загинаха на планетата и
телата им бяха прибрани." Ако тялото на единия беше използвано за клониране, то то нямаше
да бъде пробрано. След написаното горе, не се споменава Ебените да са по-малко добри. - и в
материали #19 и #20 не се споменава Серпо изобщо.]

Пост 14 от Анонимен (1 Февруари, 2006)
[ BR: Това е пратено директно на мен, а не на Виктор Мартинез. Няма редакция, нито добавки. Има
и аномалия, "102" изглежда различен човек, нямащ нищо общо с командира на Екипа, описан погоре. Ето ги хората.]
Командир 102
Асистент 203
Пилот#1 225
Пилот#2 308
Лингвист #1 420
Лингвист #2 475
Биолог 518
Учен #1 633
Учен #2 661
Доктор #1 700
Доктор #2 754
Охрана 899

Пост 15 от Анонимен (4 Февруари, 2006)
BR: Този пост беше пратен диретно на мен.....
Кръговте не се появяват в оригиналния даунлоуд; както и да е, докато диаграмата беше скенирана,
кръга се появи във Word програмата. Това създаде 4 mb документ и индивидуални компоненти
могат лесно да бъдат влачени, създадох screenshot и направи далеч по-малък gif.
Това е върха на картината, и е оригинала.
Увеличих контраста, за да се вижда по-добре.
Това е дъното.
Името на картината - Ebenobject - е даден от Анонимен.
Нямаше легенда, описание или каквото и да е друго описание на диаграмата.
[Доказано е, че това е нарисувано с Berol RapiDesign R-22. Също така се знае че е често срещан
шаблон преди Серпо мисията през 1965, и може да е взет от Екипа.]

Пост 16 от Анонимен (9 Март, 2006)
BR: Поста го получих на НЛО конгреса в Невада. Има 2 части:
1) Пример от езика на Ебените (оригиналния образец е тук; увеличение на размера на
следващата страница; кликни на по-голяма резолюция на снимката);

( Увеличен вариант)
2) Продължение на записките на командира. Всичко е дословно предадено, и очевидно
незавършено.)
Беше трудно да се говори за наука с Ебените. Как да обясним Айнщайн? Как да обясним техния
Айнщайн? Трудно ни бе да говорим по тези теми. Но въпреки това те по-бързо разбират нашата
физика и химия отколкото си мислихме. Успяхме да наблюдаваме някои странни неща относно
тяхната технология. Първо, разглобихме един от локаторите, които ни бяха сложили на коланите.
Не беше лесно. Нямаше винтове нито болтове. Трябваше да го счупим. Съдържанието ни шокира.
Нямаше транзистори, кабели, токоизправители, намотки, нито който и да е компонент, който
познаваме. Имаше само малко жици. Също и два компонента, които не сме виждали. Не можахме
да определим на каква честота приемат и предават. 633 и 661използваха друго оборудване да
анализират, но не успяха да разберат принципа на работа. Попитахме един от техните учени, който
нарекохме Ебен 4. Усложненията идваха от превода, с който се зае Ебен 2. Въпреки че в превода
имаше дупки, тя си свърши работата. Показахме на Ебен 4 едно от нашите радиа. Устройството
беше на Моторола и беше сложно. Беше ново и имаше само 4 канала. 661 го разглоби пред очите
на Ебен 4, като му обясняваше какво представляват частите и как работят. Той не го разбра.
Изглеждаше учуден и схвана точно толкова, колкото бяхме и ние при разглобяването на техния
апарат. Как да обменяме информация. И двете цивилизации трябва да учат една от друга. И така,
решихме да посещаваме училище. Първите дни бяха изтощителни. Започнахме с лесните неща,
които според нас са им познати. Избрахме светлината. 661 започна да обяснява за дължините на
вълните. После им показа спектъра на светлината. Показа им космическите лъчения и как да ги
измерват. Спря се на гама лъчите и ултравиолетовата светлина. 661 обясни, че ние определяме
светлината като електромагнитна вълна. За няколко дена той ги научи на всичко, което знаеше. По
време на обучението, няколко Ебени седнаха да слушат, Ебен 2 много внимаваше с превода. Беше
й трудно, но свърши невероятна работа.
661 показа на Ебен 4 друго наше устройство. Тъй като почти всичко, което донесохме е военно
оборудване, това също беше такова. Схемите му бяха кръгови. Ебен 4 направо се изгуби. Но
накрая разбра, че 661 искаше да му покаже вътрешността. Нашият човек започна да обяснява за
захранването. Законите на Ом. Ебен 4 беше объркан. Интересното беше, че друг Ебен, който беше
влязъл схвана за какво говореше 661. За жалост не разбираше английски. Но задаваше въпроси,
за разлика от учения. Отне няколко урока на Ебен 5 да научи формулата и да разбере за какво
говорим. Той сигурно има IQ 300. Успя да реши няколко от зададените въпроси на 661.
Невероятно, наистина.
Ебен 5 стана наш ученик. Не можехме да се отървем от него. Винаги вървеше с нас и задаваше
въпроси чрез Ебен 2. Дори и нея да я нямаше, той намираше начин да попита това, което го
интересува. Говорехме му на английски или карахме на 420 или 475 да му превеждат. 420
превеждаше по-добре. Стигнахме до друго интересно нещо. Ебен 5 изглеждаше малко по-различен
от останалите. През последните години научихме, че някои Ебени, които живеят на север
изглеждат различно от другите. Главите им изглеждаха по-големи. Ебен 5 беше от севера. Сигурен
съм, че имат повече села на други места. Неговото беше 5 км. северно. Той нямаше половинка.
Беше странно, но не и изключено. Намерихме няколко такива без половинки. Не се интересувахме
от личния му живот, но 518 искаше да го опознае. По-рано писах, че устройствата им нямат
болтове или гайки, затворени са чрез стопяване на материала. Когато влязохме в един от
заводите, където произвеждат повечето си летателни апарати, бяхме удивлени. Още не сме
видяли къде произвеждат големите си звездни кораби. Това трябва да е някъде на югозапад.
Някой ден ще отидем и там. Остават ни още 7 земни години. Както споменах по-рано, напълно
изтървахме земното време. Почти през цялото време се хранехме с останалата наша храна.
Когато убихме едно от животните, го изядохме. Ебените гледаха странно, когато се хранехме с
месо.

Но ни позволиха да правим каквото си искаме, а месото е важно заради протеините. Използвахме
последната сол и пипер, за да направим по-вкусна храната. Те нямат подобни подправки. Но имат
нещо като сушен риган. Имаше кисел вкус. Празника им беше велик. Участвахме и в танците на
Ебените. Голямото удоволствие идваше от невероятните им игри. Описах някои по-рано, но тук на
празника, имаше различни. Едната беше като шах. Беше весел ден. Тима ми играеше футбол, с
някои твърдоглави Ебени, които бяха научили играта. Е, в основната си част де. Все още не се
научиха как да хващат топката преди да удари земята. Въпреки това беше интересно за тях.
Имаше доста надарени атлети от тях. Почти като хора. Играта приключи като заваля. Влязохме в
обществената сграда. Приключихме с храната и се прибрахме. Като в края на всеки ден си имаме
оперативки. Проверяваме псичихеското състояние на членовете, както и здравето. Почивката трае
8 часа. Но при Ебените нещата стоят различно - почиват по 4 часа на всеки 10 работни такива. Но
часовете им са по-дълги, дните - също. Така че сряхме да използваме нашето време и
привикнахме на тяхното. Когато се завърна на Земята, ще има да обяснвам всички тези различия.
Въпреки че е важно да пиша времето във всеки лог на дневника, привикнах на това тук. Но според
дневника сме тук вече 3 земни години. Опитахме да използваме слънцата им за да отброяваме,
ама не се получи. С часовниците ни също опитахме, резултат - същя. Привикнахме към времето на
кулата. Във всяко село има такава и лесно се разбира по символите. Всеки символ представлява
период от време, работно време. Ебен 2 пристигна след тържествата. тя беше загрижена за 754.
Както споменах по-рано, 754 се бе разболял. Но се оправи. Не знаем от какво, но 700 го лекува с
пенсилин, което даде положителен ефект. Всички боледувахме от нещо, всички освен 899, който е
човек от камък. 706 и 754 следят за здравето на всички. Занимаваме се с фитнес, откакто
пристигнахме. За някои от нас ни липсва Земята. Но никой засега не се е нуждаел от помощта на
двамата медици. Заетостта е най-добрата медицина. Винаги сме заети със основните задачи.
Реших да запазим военната дисциплина, но спряхме да се здрависваме по военния начин. Всеки
път, когато го правехме, Ебените ни се чудеха. И те си имат поздрави. А техните поздрави
зависяха от времето. На всеки период от деня се поздравите им бяха различни. Те имат много
стриктен живот. Военните държат всичко под контрол. Те действат и като полицаи. Не носят
оръжия, но униформите им са различни. Само патрулират по двойки. Веднъж двама Ебени минаха
през едно поле, а след това двама от армията им извикаха и им посочиха сградата. Там се
разправяха с тях. Явно бяха нарушили закон или обичай. Жалко, че 420 и 475 не бяха тук да
преведат. Към нас военните се държаха добре, с респект. Но все пак ни предупреждаваха какво не
трябва да правим. Когато убихме змията, веднага пристигнаха 6 от военните. Дипломацията ни
спаси в него ден. Но те никога не са ни закачали или заплашвали. Те свиканаха с нас, както ние с
тях. Изпълнявахме си задълженията. Забранено бе да влизаме в частни домове. Веднъж го
нарушихме, но бяхме дружелюбно ескортирани от патрулките. Въпреки всичко имат оръжия. Ебен
2 дойде да ни посети след един почивен период. Каза да не излизаме. Попитахме защо и тя
отвърна, че неизвестен космически кораб навлязъл в орбитата на планетата. Но тя ни увери, че
военните ще се оправят с проблема. Но въпреки това, обявих бойна готовност. Приготвихме
оръжията. Нарушихме инструкциите и излязохме навън. Гледахме към небето и виждахме доста
трафик. Видяхме също така, че се готвеха за бой, по думите на 899 излитащите кораби бяха
въоръжени. Не след дълго Ебен 2 се завърна и каза, че всичко е наред, бойната тревога отменена. Попитахме я за кораба, а тя каза, че е отломка. Не й повярваме, но какво значение има.
Продължихме със задълженията.
[В деня, в който получих това, стана чсно, че Виктор Мартинез е имал кореспонденция между
14 Февруари и 10 Март с някой, който се описвал като "оригиналния" Анонимен. Нито един от
постовете 12-16 не е дошъл от въпросния източник/измамник. Но той по този начин се опита
да убеди Виктор, че материалите са фалшиви, като по този начин едва не унищожи
историята.
Измамника беше Weyne Jaeschke, човек от "Above Top Secret' и е известен по форумите под
ника "Centrist". Беше подпомогнат от Shawnna Connoly, Steve Broadbent и Ryan Dube от "Reality
Uncovered", сайт на скептици. За повевче информация http://serpo.org/updates.asp]

Пост 17 от Анонимен ( 28 Март, 2006)

E-mail message
From: ANONYMOUS
Date: Mon, Mar 27, 2006, 11:01 p.m. (PST+3)
---POSTING 15a ADDENDUM--Subject: EXPLANATION OF ALIEN DRAWINGS aka 'EBEN OBJECTS'
Виктор:
Тук са обясненията на чертежите или 'Ебенските обекти' изпратени на www.serpo.org Web site на
Бил Раян.
Много неща се случиха по време на десетгодишната мисия на Серпо (която излезе 13 г.). Няколко
души бяха подготвени за нея. Те трябваше да са готови да се справят с всякаква ситуация.
За да бъдат заснети пейзажите, артефактите и останалите неща на планетата Серпо, Екипа взе 16
различни камери и друга пдобна техника.
Няколко чертежи бяха направени, въпреки че никой от членовете на групата не беше обучен за
това. Няколко различни чертожни дъски бяха взети в началото на мисията.
Чертежа ['Ебенски обект'], направен от командира, показва слънчевия часовник на Ебените. Всеки
обект/чертеж означаваше определено време от деня на извънземните. В зависимост от
разположението на слънцето и символите, се определяше каква работа ще вършат те.
Като например работно време, почивка, време за храна, празненства, и т.н. След няколко години
Екипа научи всеки символ и какво означава.
Този чертеж/рисунка е копие от оригиналния, направен от командира през 1967 г. Има и снимки.
Знам, че скептиците веднага ще гракнат относно невероятната мисия, но ще трябва да се
задоволим засега с малкото снимки, които имаме.
Радвам се, че се свързах с вас, и ще го направя отново.
Анонимен

Пост 18 от Анонимен ( 3 Aприл, 2006)
[Бил Райън: Това съобщение е постнато от Виктор Мартинез в листата му на 3 Април 2006.
Коментарите в скоби са на Виктор Мартинез.]
Виктор:
Следната информация е от дневника на Тима. Цялата екипировка, която използваха беше
истинска.
*Следната информация е взета от нещата на Екипа. Да, цялата им екипировка беше истинска.
Лист на взетите неща по време на "Проект Кристален Рицар" (който по-късно беше преименован на
"Проект Серпо", когато седемте (7) членове се завърнаха през 1978, а доклада беше завършен
през 1980 г.)
1) Музика – Членовете на екипа взеха следната музика със себе си:

Elvis Presley
Buddy Holly
Ricky Nelson
The Kingston Trio
Brenda Lee
The Beach Boys
Bob Dylan
Peter Paul & Mary
The Beatles
Loretta Lynn
Simon & Garfunkel
The Hollies
Bing Crosby
Dinah Shore
Vera Lynn
Tommy Dorsey
Ted Lewis
Ethel Merman
Ethel Merman
Everly Brothers
Lesley Gore
Marline Dietrich
The Patters
Doris Day
Connie Francis
Shirelles Lyrics
Frank Sinatra
Dean Martin
Perry Como
Guy Lombardo
Glenn Miller
Rosemary Clooney
Al Jolson
Коледна музика
US Празнична музика;
Класическа музика:
Hansel
Bach
Schubert
Mendelssohn
Rossini
Straus
Beethoven
Brahms
Chopin
Tchaikovsky
Vivaldi
Индийска музика
Тибетска музика
Африканска
(много се харесала на Ебените заради танците)
2) Дрехи:
24 чифта космически костюми

112 чифта долни дрехи
220 чифта чорапи
18 шапки
50 типа обувни принадлежности
Военно облекло с всичките му особености
30 шорти
фланели
15 чифта маратонки
24 чифта термо бельо
24 чифта термо чорапи
60 чифта военни ръкавици
10 специални ръкавици
10 перални
Различни якета
10 чифта сандали
24 каски
24 пилотни каски
1 000 ярда материали за поправка на дрехите
3) Медицинско оборудване - членовете взеха следните неща:
Портативна Х-ray машина
100 комплекта medical kits
оборудване за изследване на зрението, стомашни проблеми
120 хирургически инструменти
120 куфари за бърза помощ
75 уреда за изследване на вода
50 цивилни такива уреди
1200 порции(храна)
5 000 пакета насекомоотблъскващи препарати
250 медицински течни в-ва
5 медицински палатки с база
18 военно-медицински уреди за изследване на кръвта
3 контейнера с различни химични в-ва
15 уреда за измерване на радиацията
1 000 фунта смесено медицинско оборудване
4) Изследователска техника:
100 уреда за геологически изследвания
2 военни изследователски станции
2 химически лаборатории
2 военни лаборатории за изследване на радиацията
2 100 кубика трактори
4 100 кубика багери
16 телескопа
2 военни астрономически обсерватории
4 военни енергийни генератори ( 1-10, 000 вата)
4 граждански генератори
експериментални соларни панели
50 двупосочни радиостанции с FM честоти
1 000 различни честотни туби
30 военни електрически изследователски уреди, служещи едновременно и за поправка
10 соларни панели
10 уреда за изследване на състава на въздуха

6 бормашини
1 000 фунта C-4 експлозиви, 500 бройки
детонатори
военни заряди
една ядрена глава
5) Други:
100 военни одеала
100 чаршафа
50 военни балони
24 пистолета
24 автомата (М-16)
6 М-40 оръжия
6 М-66 оръжия
2 60 милиметрови моторни оръжия (Гатлинг гън?)
5 000 патрона от 223 пълнителя (М-16)
500 патрона за 45 калибрените пистолети
60 за М-40
15 фреонни контейнера
15 контейнера компресиран въздух
20 бутилки кислород
20 бутилки азот
20 бутилки смесени газове за режене на сплави
75 спални чували
60 възглавници
55 платформи за спане
250 катинари
6 000 футово въже
1 000 галона гориво
4 грамофони
10 касетофони
60 колани
1000 други неща
6) Превозни средства:
10 военни мотоциклети
3 военни джипа М-151
3 ремаркета
10 ремонтни части
10 ремонтни части за мотоциклетите
мувър
1 500 гориво за гореизброените неща
[Заключението за военната косачка ни даде материал за размисъл. Но въпреки това, много
посочиха, че косачката е била предназначена за много терени и можела да бъде преустроена
като генератор, помпа, рудан, шлифовчик и много други неща, където са нужни леки
двигатели.]
7) Храна:
C-порции
25 контейнера
100 контейнера замръзени продукти

100 контейнера с консерви, със срок на годност до 7 г.
100 контейнера енергийни напитки/снаксове
1 000 галона вода
150 раници с важна за живота храна
16 кутии с вина
150 раници с други питейни течности, дъвки, бонмони и др.
8) Разнообразни други неща - взети са от тях 2 000 фунта

Пост 19 от Анонимен (21 Август, 2006)
Засекретен документ за правоъгълния кристален пентаген в Невада
Бележка на Модератора:
Легенда:
[CR = Кристален правоъгълник, енергийното устройство на Ебените]
[NTS = Nevada Test Site(Базата за опити в Невада]
1) Секретната продукция на Пентаген ( Водород - 5).
А. Тритиума се получава при събиране на неутрони от хелиев газ. За да се извлекат неутроните,
протоните се стимулират в линеен ускорител и се използват да бомбардират тежко-металния
волфрам и олово, което създава неутрони в процес, известен под наименованието "спелация".
Неутроните се модерират (бавно) при сблъсъци с оловото и водата, повишавайки ефективността
да бъдат хванати в хелиев газ, влят през целта да направи тритиум. Тритиума се извлича от газа
постепенно, осигурявайки запас за резервата.
Б. Докато правели Тритиума, американските учени открили друг изотоп, бързо изчезващ в процеса.
Всъщност няколко са откритите изотопи, които отскачат от волфрама.
В САЩ започнаха програма, която цели да улавя тези изотопи. Една база бе построена в Невада,
където се извършва главната работа - името й е "The Lance."
Тъй като дейността, извършваща се в нея е секретна, историята, която прикрива нещата е, че там
има експериментален химически ускорител. Към завода за производство на Тритиум, има няколко
по-малки такива (заводи), в един от който се намира инжектора, в друг - продукцията на Тритиум, а
в трети - подреждане на доставките. "The Lance" съдържа Инжектор, Ускорител, Сграда за
съхранение, Събиране и Складиране на материала.
В. Направата на Пентаген. Точните детайли са строго-секретни, но основните обяснения са
описани по-долу
1) Инжектора: Процеса започва с него. Високоенергиен лъч се насочва към водородните атоми и ги
ускорява да образува фотонен лъч. Това се различава от лъча на тритиума в това, че вместо да е
нискоенергиен, този е с висока енергия и допълнително подсилен с химически лазерер.
2) Ускорителят: Протоните се ускоряват при смесването на въглероден атом и азотен изотоп-13.
Това създава два въглеродни атома, позитрон и неутрино. B13 изотопите се сливат, така че да
формират енергиен ускорител (гама).
3) Сградата за съхранение: Тя е построена да складира Инжектора и Ускорителя. В нея има
подземен тунел, който води от Завода на Ускорителя до сградата за съхранение. Заради синтеза и
радиацията по време на процеса, сградата за съхранение е на 1 километър разстояние. Но точната

причина е неизвестна. Лъча на Ускорителя се насочва от сградата, в която се намира, до тази за
съхраненията (тунел).
4) Апарата за събиране: Този завод/сграда има серии от филтри, в които има химикали и други
секретни в-ва. В нея се извършват неща, различни от тези в останалите сгради. Инжектора има
клапи, пропускащи вода, чрез които се измерва съдържанието на пропуснатия материал на
Пентагена. Изтеклият Пентаген се събира. Полоний се използва, но точния метод не е известен.
Аргон се използва в една от филтриращите системи.
5) Съхранителния съд: Това е мястото, където Пентагена се съхранява. Вътрешността на Съда е
свързана със смес от Берилий. Съда има няколко комплексни туби за съхранение, които охлаждат
и съхраняват Пентагена по време на последните продуктивни процеси. Последния продукт се
събира в течен хелий, който е зареден с гама радиация. До септември 2002 г., САЩ направи 53.5
Picocuries на Пентаген за литър Хелий. Щом Пентагена е нужен, има процес, при който той е
екстрактван от Хелия. Този процес е СЕКРЕТЕН.
Г. В "The Lance" работят съвместно учени от Лос Аламос, Брукхафен, Ливермор, Сандия, и Савана
Ривър Плант. Компания на име "General Atomics" е построила "The Lance." "Eagle systems" е също
съдружник.
Д. Според един от източниците, "Посетител" обяснил как Пентаген се извлича. Но тъй като
неговите обяснения не бяха разбрани, наши учени трябваше да експериментират. Първият
експеримент с Пентаген започна през 1977 година в Лос Аламос.
Е. Пентагена е петият изотоп на Водорода. Радиоактивен е с полу-живот от 34222 секунди.
Разбира се, със сложна система за съхранение, той може да издържи много повече. По някакъв
начин американските учени откриха, че Пентагена се създава на планетата Меркурий. Пентагенови
изпарения могат да бъдат засечени в ниската атмосфера на планетата. През 2006 НАСА
планираше да прати сонда там, да събере малко Пентаген. В Лос Аламос имат секретен проект,
наречен "Pindall", според който сондата ще използва специален метод да набира ценния изотоп.
Ж. Пентагена е субстанцията, която влошава енергийните процеси в CR. Пентаген в CR не е
радиоактивен и не се разпада.
З. Има и експеримент да се използва Пентаген, че да се увеличи енергийната производителност на
трансформаторите. "Sandia Laboratory" в момента провежда експеимента.
И. Директора на "The Lance" е Филип Конклин, учен енергийното дружество.
Й. "The Lance" ще бъде разширен през 2008 (сега), което ще включи няколко допълнителни
структури, които ще складират "новата технология".
К. MIT и The University of Miami експериментират с Водорд-5, като използват Chlorofluorocarbon. Но,
според DOE, този метод не работи.
Л. Водород-4 се оказа нестабилен за съхранение
М. В "The Lance" участват 62 учени и техници.
2. Ъпдейт на CR (Crystal Rectangle - Energy Source)
А. От 1956 г, много експерименти бяха проведени, използвайки CR. Повечето бяха извършвани от
Лос Аламос или някои друг от Департамента за енергия. CR беше описан по следния начин:
Размери 26см х 17см х 2.5см. CR тежи 728 грама. Има вероятност да съществуват "две" CR.

Едното да тежи 668 грама, а другото - 728.
Б. Помните ли малката точка, която се движеше вътре, когато беше включен CR? Учените ни
откриха субстанцията, поставена вътре в точката. А самата точка беше напълно заоблена
заредена ? антиматерия. На нашите им е още трудно да разберат как тя се задържа стабилна. А
движението и дава енергия.
В. Учените ни също така откриха, че CR е направен от неизвестен материал с няколко неизвестни
елементи, които скоро след това откриха. Един тях е подобен на въглерода, но не така, както го
знаем. Друг пък беше като Цинк, но с няколко различия.
Г. Още не е уточнено как антиматерията и действието на неутроните са създадени и как изчезват,
след като устройството започне да работи.
Необяснима е и температурата, която е винаги 72 градуса, независимо от това дали CR е включен
или не.
Е. Може би има някакъв специален сателит, който го управлява от орбита, но и това е под въпрос.
Ж. При нужда на енергия от CR, се създава сигнал, който е с честота 23.450 MHZ. При по-голяма
нужда честотата се удвоява и достига до 46.900 MHZ. При понижаване на подаването (търсенето
на енергия), честотата пада на 1.25 KHZ, която е константна в случай, че CR не се ползва. Въпреки
всичко, максималната честота никога не превишава 46.900 MHZ.
З. Помните ли малките квадрати, които съдържат хоризонтални жици? Жиците са направени от
нещо подобно на волфрам. Те провеждат енергията чрез отскачане на неутроните от тях (жиците?)
обратно в течността. Малките точки изкачат от жиците, когато CR бъде включен. Според учените, в
зависимост от потреблението само някои жици ще се разширят.
И. През 2001 беше построено първото такова устройство, което проработи за кратко, след което
гръмна и рани двама работници в Невада.
Й. Хронология на събитията относно CR:
1) 1947: CR беше намерено при втория катастрофирал кораб.
2) 1949: Започнаха първите експерименти с CR, въпреки че учените още не знаеха какво е.
Мислеха го за прозорец.
3) 1954: Експериментите продължиха без успех.
4) 1955: Пратиха CR във Вашингтон
5) 1958: CR беше даден на Corning Glass, за да установят от какво е направен.
6) 1962: Провеждане на първия официален тест във Лос Аламос, който скоро след това беше
засекретен.
7) 1970: Установи се, че CR е повече от прозорец. Експериментираха с него в космоса и се
установи, че е енергийно устройство.
8) 1978: CR захранваше един от космическите кораби
9) 1982: Вече даваше енергия
10) 1987: Дадаха го на E-Systems.
11) 1990: Доказа се, че CR има безкрайна енергия. Знаеха как може да се построи, но така и не
стана ясно как работи.
12) 1998: Пуснаха CR project, "The Magic Cube" (Магическият Куб), за да ускорят неговото
изучаване.
13) 2001: "Магическият Куб" беше преместен от изследователските дивизии на Лос Аламос до
"Специални Проекти", Секция К' дивизия.
К. И засега е там.

3. Ъпдейт на статуса на Посетителя.
Чрез "Project Gleam" (който ще обсъдим по-късно), САЩ се научи да общува с "Посетителите".
Комуникационната система включва комплексна сателитна връзка, която е строго засекретена. Тя
се нарича "Ешелон". Държи я Defense Communication Agency, а не NSA.
Директни комуникации с извънземните през следните месеци и години:
1) Април 1964 г. - Socorro, NM.
2) Април 1969 г. - Белите Пясъци, NM
3) Април 1971 г. - Белите Пясъци, NM
4) Април 1977 г. - Белите Пясъци, NM
5) Ноември 1983 г. - Непознато място, но се предполага, че е било в Крайтланд AFB
6) Ноември 1990 г. - Белите Пясъци, NM
7) Ноемрви 1997 г. - Тестовата площадка в Невада
8) Ноември 1998 г. - Тестовата площадка в Невада
9) Ноември 1998 г. - Тестовата площадка в Невада
10) Ноември 1999 г. - Тестовата площадка в Невада
11) Ноември 2001 г. - Тестовата площадка в Невада
Следващата среща ще е през Ноември 2009 пак в Невада.
4. Ъпдейт на статуса на учените.
А. Лицата, които имат или са имали достъп до програмата:
Admiral Henry G. Chiles, USN/Ret, U.S. Naval Academy
Willard H. Miller, Ret USN Cmdr, E-Systems
Vic Alessi, U.S. Industry Coalition
Steve Chu, Department of Physics, Stanford, University
Charles B. Curtis, Nuclear Threat Initiative
Derrich J. Olterson, Department of Energy
Shirley A. Jackson, Rensselaer Polytechnic Institute
Raymond Jeanloz, U of California at Berkeley
Paul Messina, CA Institute of Technology
Robert W. Noonan, Palisades Institute for Research Services
Harris Wesley, MIT
James Sherley, MIT
Charles Yost, USAF (ВВС на САЩ)
Alfred Osterheld, NSA
George Haufman, Los Alamos
Richard Devitt, Los Alamos
Phillip Keaton
Leo Vrana
Arnold White
Jonathan K. Doty, Sandia
John Manley
MG K.D. Nichols
T.B. Larkin
David Lilienthal
Daniel Gallery
5. Лос Аламос "Project Gleam"
А. Това е високо засекретен проект, който е свързан с директната връзка с "Посетителите." Нова

комуникационна технология, занимаваща се с многочестотните сигнали. Високоскоростна система,
позволяваща на лъча да бъде пратен с невероятна скорост. Не се знае много за нея. Фирмите
EG&G, BDM, Motorola, Risburn Corporation и Sandia са включени в проекта. Те (всички) оперират
заедно в Site 40, Тестовата площадка в Невада.
Един слух (който знам от един мой източник), е че Посетителите ни осигуриха тази технология.
Това позволява комуникацията да се извършва по един по-бърз път, включващ използването на
химически лазери, които да засилват комуникационния лъч.
Както ми бе казано, няколко честоти са пратени заедно с лъча, който е насочен към получателя.
Информацията достига до сателит на чуждата планета, след което той я предава (на сателитна
чиния?).
Б. Повече информация за проекта може да бъде намерена в сайта Serpo.org другата година.
6. Трансфер на технология от Зона 51 до Тестовата площадка в Невада.
А. NTS (Тестовата площадка в Невада) е построена в началото на 50-те от старага Комисия по
атомна енергия. Тя има 1,426 квадратни мили площ и още 5,470 където са провеждани ядренин
тестове. NTS се разделя на 30 Зони, които пък от своя страна са разделени на единици.
Ядрените опити са провеждани на 8 от 30-те зони. Меркурий е основния лагер на NTS. Меркурий
включва помощни лаборатории. Офоциално се управлява от департамента по ядрени
изследвания, но всъщност истинския собственик е американската армия.
Охраняването на NTS се извършва от Weckenhunt Security Services, които са под контрола на
службите по енергетика. От 185-те служители, 57 са федерални агенти. 80 военни полицаи
охраняват NTS. И допълнителни 44 от ВВС пазят Special Storage Facility (SST), която се намира в
Зона 6, единица 24А. SSF охраняват и ядрени оръжия.
Съществуването на SST е засекретено, откакто американското правителство отказа да дава
повече информация за оръжия, различни от официално съществуващите. SST държи около 300
ядрени глави. Другото важно съоръжение е "Site K." Никой не знае какво се пази вътре, но се
предполага, че там са "Подаръците на Посетителите".
Официално там държат оръжията за подземни ядрени детонации, но неофициално там държат
технологиите на Ебените. Друга сграда/съоръжение се казва "Big Explosive Experimental Facility,"
където правят симулации на взривове. Но всъщност там, под земята, където се намира и Site U,
която е построена през 1987 г., държат двигателите на корабите.
Б. Посетител: Някои важни години, в които опитите са завършвали с провал.
1) 1957 г. - Първи опит да се тества системата на задвижване на разбилият се в Розуел кораб,
проведен в Зона 8, единица 3с.
2) 1961: Първи опит да се изпробва поправения кораб в Зона 29, единица 1b.
3) 1962: Тестове на кораба при завишени нива радиация в Зона 18, единица 3Z.
4) 1964: Експлозия, причинена от експерименталния двигател в кораба, Зона 7, единица 19S.
5) 1968: Първият успешен полет ( с американска система за задвижване; стара ядрена система)
Зона 29, единица 1B.
6) 1970: Експлозия, причинена от двигателя на "Посетителите", Зона 25, единица 8B.
7) 1970: Ебен 2 си спретна дом в Зона 15, единица 11.
8 ) 1987: Започна строежа на нова подземна инсталация в Зона 6, Зона 12 и Зона 26.
9) 1991: Допълнителен строеж на зоните 23 (Меркурий), 14, 20, 19. Всичко е строено за Alien
Research Facility [ARF] и DARPA.
10) 1994: Първото преместване на ARF от Груум Лейк до Зона 11.

11) 1996: Президент Клинтън посещава ARF.
12) 1998: Всичко от ARF се измества в NTS.
13) 2001: Започна тестването на новите двигатели на Посетителите.
14) 2002: Тестване на "Project Gleam", "Project Delta," "Project Adam," "Project KRISPA" и "Project
Orion."
15) 2004: Преместването на последните неща от Груумлейк в NTS е завършено.
16) Същото се случва и с нещата от Папус Лейк.
17) Завършване на платформата за кацане на корабите на Посетителите в Зона 13. ( Посещението
е предвидено за Ноември 2009)
Г. Информация за извънземните от NTS източници
1. Различните извънземни раси, познати на американското правителство.
а) Ебени [Планета Серпо, Ретикюлм]
б) Архуилоиди
в) Куадлоиди
г) Хеплалоиди
д) Транталоиди
[1) Трите раси (без Архуилоидите) не са познати в НЛО литературата. Докато Архуилоидите
са споменати в един друг пост на Анонимен от 8 Декември, 2005, който гласи:
Тялото на 308 беше клонирано с креатура, наречена "Архкюлоид", който е от друга звездна
система, и е една от 200-те цивилизации, които Ебените редовно посещават с търговска цел.]
7) Технологии, които разработват в NTS
А. "Проект Делта": Цели развиването на методи за извличане на определен материал от
извънземните космически кораби. Т.е. вземане на материалите и определяне на техния състав.
Б. "Проект Адам": Изследване на това как материалите на космическите кораби отблъскват
радиацията.
(Посетител: Не съм сигурен дали името не е "Атом", а не Адам")
В. "Проект Криспа": Приложение на извънземната технология за граждански нужди.
Г. "Проект Орион": Тестване на двигателите на извънземните кораби.
Д. "Проект (непознато име): Биологични изследвания чрез използване на извънземна технология.
Извършва се от NTS, Armed Forces Institute of Technology и Медицинския университет в Маями.
Е. "Проект (непознато име): Развиване на двигатели за космически пътувания.
Ж. "Проект Сигма": Специално изследва космическите кораби.
З. "Проект Номад": Изследване на извънземните видове.
И. "Проект Звездна светлина": Изследване на космоса чрез новите технологии.
8 ) Тайните планове на САЩ за космически изследвания
NSA/NASA са заедно в този проект да развият технологии за изследване на Вселената. И двете
работят по следните сонди:

А. 1965: Сонда : "Patty"
Б. 1967: Сонда "Sween"
В. 1972: Сонда "Dakota"
Г. 1978: Неизвестна
Д. 1983: Също непозната
Е. 1983: Непозната
Ж. 1983: Непозната
З. 1983: "Мое"
И. 1985: Сонда, изстреляна при мисия 51-J, Кодово име: "Sting Ray"
Й. 1988: Сонда: "Amber Light"
К. 1988: Сонда: "Sandal Slipper"
Л. 1989: Сонда: "Cocker Peak"
М. 1992: "Twinkle Eyes"
Н. 1997: "Kite Tangle."
Всички тези сонди са пуснати с цел да установят контакт с извънземните.
9) Нови двигатели се разработват от NTS. Ще бъдат използвани в едни от следващите модели U.S.
самолети.
очаквайте още
Анонимен
_________________________________
Модератор:
Exempt from disclosure
книгата може да се поръча от Амазон.
"The Red Boock" е дебела книга и в нея са написани много от нещата след 1947 г.
"The Yellow Book" е пълна с неща от историята на Ебените и техните ранни посещения на Земята.
Донесена е от Ебен 2 и е преведена от нея през 1964 г.
Филмът на Стивън Спилбърг "Близки срещи от трети вид" е дублирал края с 10 мъже и 2 жени
излизащи от кораба.
Важни линкове:
http://www.darpa.mil
http://www.public.asu.edu/~skiaei/Research%20Projects.htm
http://www.cdi.org/program/document.cfm?DocumentID=1726&from_page=..index.cfm
http:www.boeing.com/ids/news/1999/news_release_991025n.htm
IV) Ешелон:
Според Уикипедия, Ешелон е програма на разузнаването на UK-USA, която улавя и анализира
всички сигнали, телефонни връзки, и-мейли и др. по света.
Тя прихваща 3 милиарда съобщения на ден.
Има станции по цял свят.
Fort Meade, Meryland, US (щабквартирата на NSA)
Menwith Hill (Yorkshire, UK)
Misawa Air Base (Japan)
Morwenstow (Cornwall, UK)
Pine Gap (Northern Asustralia)
Sabana Seca (Puerto Rico)
Waihopai (New Zealand)
West Cape, Western Australia

Пост 20 на нов Анонимен (24 Август, 2006)
Следната информация е изпратена на Виктор Мартинез от някой, който твърди, че е

представяител на британското разузнаване (MI6), и е публикувано на 24 Август. Това не идва от
същия източник на предишния релийз , #19. Истинския Анонимен - който ни даде релийзите #1-11
и също #19 - писа следното съобщение на Виктор:
"Какво ново има в това? Някой взе информацията от другите постове и направи това. Не виждам
нищо ново.
"Съмнявам се това да е от британското разузнаване. Някой си го изфабрикувал.
Виктор Мартинез поиска да бъде премахната информацията, ако се докаже, че е фалшива.
Това получи Виктор Мартинез:
***********
ХХХХХХ започна да работи за "Project Crystal Knight" през лятото на 1958 г. ХХХХХХ беше
назначен на работа след оперативката, която го запозна с начина на комуникация с Извънземна
раса. ХХХХХХ знаеше за Розуел в една по-ранна оперативка през 1952 г.
Въпреки че не е имал контакт с Ебен 1, той видя негови снимки и филм, който беше показван на
всеки посветен в тази работа.
През лятото на 1958, ХХХХХХ беше извикан в базата Сандия за секретна среща, на която
присъстваха важни хора от военните кръгове, сред които е Генерал Чарлс Кабъл от ВВС. Той
ръководеше групата, която накрая взе ръководството на "Project Crystal Knight."
[Генерал Чарлс Кабъл е братът на Ерли Кабъл, който беше кмет на Далас по време на убийството
на Кенеди.]
Други членове на групата бяха: Фил Хоуъл, Джордж Симлер, Майълс Дойли, Боб Хол, Къртис
Фрисби, Хари Роб, Ърл Бътс, Ричард Хамаски и Джак Томас. Всички са били във ВВС.
Имаше презентация за необикновена среща с извънземен разум на друга планета.
Първо, установяване на комуникационни сателити в орбитсата около Земята, които да приемат
сигналите от тази извънземна цивилизация, след което да ги пращат на базата Сандия. А същата
тази база (Къртланд AFB) има от 50-те чинии, които да улавят сигнали от дълбокия Космос.
Беше казано, че "сложна" комуникационна система бе намерена на кораба от Розуел, и че Ебените
вече били установили контакт с друага раса.
2044-та комуникационна ескадрила беше отговорна за всичко случващо се с комуникацията.
Живият Ебен, който беше намерен до катастрофата даде информация за това как системата
работи.
Трима души бяха научени как да боравят с тази ценна техника.
Най-големия проблем бе да научим езика на извънземните. Системата заработи на техния език,
който беше разбран само от един човек от ВВС, работел заедно с извънземния. Но проблема
беше, че комуникацията беше в писмен вид, което го затрудни. От 1952 до 1958 специалисти
работеха да го преведат.
Без лингвисти беше трудно. Живият извънземен ни осигури азбуката, но факта, че не разбираше
добре английски, не ни даде нужната информация.
Все пак комуникационната система работеше, щом 2044-та ескадрила получаваше сигнали. Но

никой не можа да го преведе. Съобщенията се появяваха в писмен вид на малък монитор.
Това, което можехме да направим, е да копираме символите с надеждата, че някой ден ще ги
преведем. Според ХХХХХХ, някои вече бяха разгадали значенията на ключови символи.
Най-накрая, с помощта на усилията на няколко човека, успяхме да преведем 70% от съобщенията.
Това ни предостави достатъчно информация да разбираме какво получаваме. Извънземните
искаха да се върнат на Земята.
Някои от хората ни реши да прати съобщение на английски, което не беше добра идея, тъй като не
бяхме им пратили още значението на азбуката. Въпреки това, нещата потръгнаха.
Използвайки нова секретна комуникационна система (TAC-STAR), успяхме някакси да обработим
наши съобщения, които искахме да пратим, на наш език, и с извънземната технология ги
превеждахме и ги пращахме.
Пращахме съобщения на Английски, заедно с азбуката и някои числа. Даже числата бяха малко
подобни на тези на извънземните, но обозначенията бяха различни.
След няколко размени на съобщенията, извънземните го схванаха преди ние да схванем техния
език. Беше очевидно, че се занимавахме с високоразвита цивилизация. От Юни 1960 започнахме
да получаваме съобщения от тях на нашия език. не пращаха пълни изречения, но достатъчно, да
разберем общия смисъл.
От този момент нататък, комуникирахме с тях само на английски, без числа. Схванахме и техните
числа след време, за да не ги объркаме с координатите за кацане. Даже ги научихме на военната
координатна система.
Някъде към 1962 научихме как да пращаме снимки в съобщенията. Не ме питайте как стана това.
ХХХХХ не беше достатъчно технически запознат. Пращахме черно-бели снимки на Земята и
мястото за кацане. Избрахме мястото да е далеч от населените места.
Имаше стотици местоположения, които бяха избирани и анализирани. Повечето бяха далечни
острови. Но трябваше да впрагаме флотата и нещата щяха да се усложнят. Затова избрахме
място, което да е хем далеч, хем да не буди съмнения.
Първо решиха да бъде западно от Holloman AFB. Всъщност избраха 2 места. Едното беше фасада
на Holloman, а истинското място - Белите Пясъци. Някъде в края на 1962 всички се срещнахме
отново.
Голямата новина дойде, когато правителството ни реши да състави разменна програма, да прати
Военен Екип при извънземните. ХХХХХХ не помни всички детайли, но се сеща за ключовите
фигури, които участваха на срещата.
Имаше малко скептицизъм по отношение на това: Не знаехме нищо за тази извънземна раса,
освен това, което Ебен 1 ни беше казал. Как да прати хора на друга планета, която се намира на 40
ly от Земята? Как да подготвим хората за такова пътешествие? Всички си задаваха тези въпроси.
Но според Генерал Кейбъл, всичко беше наред. Как? Може би имахме по-добра кореспонденция с
извънземните. Съмнително е повечето членове да са го знаели. Но според ХХХХХ, те са кацнали
преди 1964 г. и са разменили информация. Но нямам сведене за това.
Следващия голем проблем бе пращането на група. Боб Хол, командира на космическата
ескадрила, беше отговорен за това. Имахме хора от ЦРУ и току що сформираната DIA. Отне
месеци да обмислим всичко.
Най-накрая беше започнаха да търсят доброволци за сформирането на екип за тази космическа

програма.
Маскировката бе, че уж ще избират екип, който да пратят на Луната, и че всички тези специални
уроци са за това. Никой от избраните до последно не разбра за какво ги подготвят.
Около 500 човека се записаха, но повечето отпаднаха и останаха 160. Имаше проблем. Някои
специалисти за мисията липсваха. Освен това, изискванията бяха членовете на сформираната
група да нямат бракове, деца, по-специално взаимоотношения. ВВС намериха двама доктори и
още някои други.
Най-накрая, след няколко месеца избирания, 16 бяха избрани, от които 12 заминават на мисия (4)
резерви. Веднага щом подбраха хората, започна шестмесечна интензивна тернировка по всички
краища на света. Личните им данни бяха премахнати.
Те станаха хора 'без имена'. На всеки му бе даден трицифрен номер. Използваха ги от първия ден
на тренировкада до последния ден на мисията, т.е. след 13 г. Те подписаха нещо, според което,
ако някой отпадне предварително, да пази мълчание до края на живота си.
Това означава, че всички членове, включително резервите, трябва да са убедени в мисията. До
тогава, точния период на бъдещото им пребиваване на Серпо не бе решен. В Camp Pretty,
Вирджиния беше лагера, в който тренираха.
Всеки един беше подложен на най-трудните изпитания. Тренировките малко приличаха на тези на
астронавтите. Много физиологичен стрес, скачане с парашут, свикване с височини. Всеки знаеше
как да борави с оръжия. Дори ги учеха да знаят как да се спасяват, ако се наложи да бягат от
чуждата планета.
Тъй като имахме техен кораб, почти поправен, всеки се учеше да го управлява в случай на нужда.
[225 щеше да пилотира кораба от Серпо; 308 умря пркалено рано.]
Учеха основната форма на комуникация, езика. 420 и 475 бяха лингвисти.
Един от тях по едно време се отказа, но после си промени мнението и остана до края.
Срещата беше планувана за 24 Април, 1964 г. Цялата група беше събрана на Белите Пясъци под
прикритие. Първият кораб обърка координатите и се приземи другаде, близо до Сокоро (Lonnie
Zamora incident). Втория кацна където трябваше. Имаше членове от администрацията на Джонсън,
които взеха участие в събитието.
Разменихме с извънземните подаръци (виж пост #19) и комуникирахме с тях чрез транслатор,
който ни дадоха. Срещата продължи четири часа. Взе се решение размяната да не бъде
изпълнена до следващата година, въпреки че членовете на Екипа бяха готови.
Следващата среща бе планувана за Юли 1965 г. Според ХХХХХХ всичко е записано на аудио
касета и филм.
Закъснението породи проблеми за членовете на Екипа. Какво да правим с тях през следващите 15
месеца? Върнаха се за тренировка, която продължи 12 месеца. Останалите няколко месеца бяха
във военен затвор [Penitentiary], Ft. Leavenworth.
Трябваше друго място да бъде избрано за срещата. Информирахме ги чрез комуникационната
система за бъдещите координати.
Най-накрая избрахме отдалечено място в Невада. Тъй като имахме стотици работници в зоната,
можехме да ги изместим без да будим подозрение. Имахме добро контраразузнаване, което

разпространяваше фалшиви истории от NTS.
Пускахме много често самолетите U-2 и SR-71, както и други, да летят над зоната и да отвличат
вниманието на малкото хора, които живяха наблизо.
На 16 Юли, 1965 г., извънземните кацнаха на точното място. Много малко хора присъстваха. Само
няколко члена от администрацията Джонсън бяха там. Групата беше също там и размяната се
случи без усложнения. Оборудването при посрещането беше само 40 тона.
Корабите им нямаха проблеми да носят всичко. По-късно се разбра, че двата кацнали кораба са
само совалки. Големия кораб ги чакаше някъде близо до Луната. Бил е ОГРОМЕН.
По време на дългия полет поддържахме връзка с Екипа. Когато кацнаха на Серпо, контакта ни с
тях беше ограничен.
Те се завърнаха през Август 1978 г. на същото място. 8 от тях си дойдоха. Двама бяха загинали, но
телата им бяха върнати. Останалите бяха изолирани за 1 г. в специална база в Лос Аламос.
След изолационния период, им бяха дадени нови самоличности и голям бонус + предложение за
пенсия. 6 се пенсионираха, двама останаха на служба. Сега всички са мъртви.
- Анонимен II/MI6
[Генерал Чарлс Кейбъл беше уволнен от президента Кенеди заедно с директора на ЦРУ Алън
Дълес и Ричард Бисъл заради аферата им в Bay of Pigs. Братът на генерала, Ърли Кейбъл, беше
кмет на Далъс по време на убийството на JFK.
Генерал Кейбъл беше уволнен от Кенеди на 1-31-62, докато останалите двама са уволнени през
Май.]

Пост 21 - заключение (30 Август, 2006)
Линда Малтън Хоуи ни разкри какво е научила за разменната програма:
"Научих през 1983-1984 г. за програма, според която хора са щели да ходят на Зета Ретикули през
1965 г с извънземни, докато аз работих в Home Box television, където излъчвахме "UFOs: The E.T.
Factor." Казано би бе, че трима са заминали: Един загинал на планетата, един полудял (не знам за
съдбата му) и един се върнал, като му била осигурена къща и грижа до края на живота."
Тя после писа кой е източника:
"Моят източник бе Робърт Еминигър, сценариста на "UFOs: Past, Present and Future", което беше
излъчвано в САЩ през 70-те години.
Дори и Джон Лиър потвърди същата информация, когато се срещнахме преди няколко седмици.
Той каза:
"Човекът от който знам това е бил близък до НАСА, но не е работел за тях."
После се спрях на този линк
http://www.virtuallystrange.net/ufo/updates/1998/nov/m18-010.shtml
Историята беше близка, но защо според нея трима бяха напуснали, а не 12? Имаше внезапно
няколко източници, които говореха за трима, а изхода - коренно различен.

Преди 24 часа получих 2 отделни съобщения, които са от хора, твърдящи, че са от разузнаването,
които ми казаха, че някои от детайлите са невярни.
Не ми бе пратено ищо повече, освен че ме предупредиха, че съм наблюдаван.
Няколко часа по-късно получих съобщение от анонимен източник от разузнаването на САЩ.
"Цялата информация от материалите за екипажа, с изключение на логовете на тима, е истинска.
Иа 5,419 касети със гласови записи. Изслушах една от тях, но повечето видях на място, което е
добре охранявано.
Беше ми дадена възможността да ги видя и да ги чуя. Бяха лични записи на комендира на Екипа.
Как може някой да фалшифицира 5,419 х 90 минути записи? Това отнема 338 дена само звуков
материал.
Този вид правителствени касети повече не са актуални, но военните са ги използвали тогава.
Общо броят им е 6 000.
Записвани са на Серпо, по време на мисията. Всеки един член е описвал всичко каквото е
наблюдавал.Когато са се завърнали, касетите са били прибрани за 7 години.
Вижте критиците се опитват да унищожат историята тази наистина истинска история. Ако аз
държах цялата тази информация, не бих я дал на никой, освен на медийте. Има толкова големи
противници, които критикуват, че дори и Бог да беше им я каза, пак нямаше да повярват."
Нека да забравим за детайлите. Да се концентрираме върху това дали наистина е имало такава
програма?
Отговора е да. За да съществува цялата тази дезинформация, според мен мисиите са били повече
от една. (Защо не?) Ако Серпо събитията са наистина дезинформация (да се сетим:
Дезинформацията може да е 80% грешна и 20% вярна - или 80% вярна и 20% невярна.) По този
начин детайлите са опазени.
И още един важен въпрос, ами ако цялата тази дезинформация съществува да опази нещо
неказано? Кое ще е то?
Бил Раян, 30 Август, 2006
[1) Бил Хамилтън също потвърди казаното от Хоуи, Лиър и МакКембъл: Че трима са заминали,
един загина, един полудял, и третия се завърнал.
Неговият източник - независим от останалите - е бил човек, живял в Ланкастър, CA, работил
за Джак Нортроп. Той знаеше доста за "извънземната ситуация", и според Хамилтън,
Айзенхауер е пътувал към Едуардс през Февруари 1954 г. да присъства на срещата.
2)
Кери
Касиди
и
Аз
скоро
интервюирахме
Джон
Лиър
(вижте
http://projectcamelot.org/interviews.html ), който каза някои детайли за така наречените "Secret
Astronaut Corps". Това, което той каза, беше подкрепено и от Кларк МакКлиланд. Та според тях
четвърти астронавт беше загинал при трагичния случай с Аполо 1 на 27 Януари, 1967.
Според Гери МакКинън този четвърти член не бил човек.
Важното в случая, че че ако наистина този секретен корпус от астронавти съществува,
което е строгозасекретено още от началото на 60-те, тогава те наистина изследват
слънчевата система и отвъд с така наречените "Alien Reproducion Vehicles" (ARVs), направени
от хора по подобие на тези на извънземните.]
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