Fyzický kontakt s UFO v bývalém východním Německu
Kontakt Martina Wiesengrüna na Rujáně v roce 1957

http://galactic.no/rune/ariancont.html (originální zpráva zde)

Zpracoval Wendelle Stevens na základě jeho knihy
Martin neměl odvahu o tom dlouhou dobu mluvit, a proto používal pseudonym. V knize se
mu říká "Andreas". Tvrdí, že to zveřejňuje až po pádu „železné opony“, kdy mohl číst jiné
podobné knihy, což potvrzuje, že jeho vlastní zkušenost není ojedinělá.
V červenci v roce 1957, když mu bylo 15 roků, žil ve
městě Glowe, na ostrově Rujána na pobřeží Baltského
moře. Běhal často 2 km do sousední obce, k hotelu
(Kohsdorf), kde měl svůj vlastní úkryt s dobrým
výhledem na moře. Tam viděl ten den v létě 1957 dvě
velká barevná světla - blikající letící kotouče, ve výšce
asi 200 m, které letěly nedaleko místa, kde
ležel. V panice běžel domů, místy se skrýval, aby jim
unikl. Pak na cestě domů, zřejmě ze strachu nebo z jiné
příčiny ztratil vědomí, ale později našel celý zmatený
cestu domů. Viděl, že má jakousi červenou barvou na
kůži. Ten večer se mu zdálo, že se setkal s mimozemskou lodí a pozvali ho na palubu, setkání stanovili
na den 23. července, u jeho úkrytu.
Nevěřil sice tomu, že by se setkání opravdu ten den
uskutečnilo, ale přesto brzy vstal a šel na místo
setkání. Tam se vyděsil, protože uviděl ve křoví dvě asi
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2,3 m vysoké bytosti s helmami, oděné ve stříbrném overalu, které již viděl ve snu. Pak si
jeden z nich sundal helmu, ukázal dlouhé hnědé vlasy, a když se mu podíval do očí, Martin se
uklidnil.
Druhá bytost byla asi o 10 cm menší a vypadala jako žena. Přišla až k němu a on vnímal její
myšlenky ve své hlavě. V knize dává podrobný popis jejich vzhledu i stroje, kterým přiletěli.
Byl to asi 50 m velký trojúhelníkový typ létajícího stroje, ze kterého byl na zem spuštěný
žebřík. Odhadoval výšku lodě na max. 10 m, v porovnání se stromy kolem.
Muž se podobal středoevropskému typu, ale s velkým nosem a hustým obočím. Martin
pochopil z jejich gest, že je pozván do lodi a přestal se bát.

Uvnitř byl uvítán vysokým pronikavým hlasem, ale slovům nerozuměl. Místnost byla asi
50m2 veliká a bylo tam asi 6 obrazovek. U nich byly 3 ženy kolem 2 m vysoké, měli světlou
kůži, šikmé oči, klenuté obočí a červeno-hnědé vlasy až po ramena. Další 2 muži měli vlasy
do modra a široké nosy. Obličeje se jinak podobaly evropskému typu.
Uvnitř byl požádán, aby si oblékl pružný overal místo jeho šatů. Jedna z žen - nazval ji
později svou "vílou" s ním s porozuměním hovořila, jako jeho průvodce a ochránce. Později
mu řekla, že se jmenuje bylo Dagolo a je stará 1230 let podle délky roku na Zemi, což je jen
61 roků, podle času na její domovské planetě Arian v souhvězdí Aldebaran, 59 světelných let
odtud. Jejich slunce nazývají Raula. Arian je čtvrtá planeta od tohoto slunce. Řekla mu, že
tato planeta má mnohem méně vody než Země. Její obyvatelé žijí průměrně 235 Arianských
let, což je jako 4742 pozemských let! Prohlásila, že jsou vzdálení příbuzní lidí, staří příbuzní
- další příklad toho, kolik mimozemšťanů se teď vrací do svého starého domova předků, aby
jim pomáhali při jejich vývoji. Byla vyškolena jako jazykovědec v intergalaktických jazycích,
dále má specializaci jako antropolog, psycholog, biolog a genetik.
Na velké obrazovce viděl vesmír v okolí lodi, proto vstal a dostal strach, že se domů už
nevrátí. Pak se mu jeho hostitelka znovu podívala do očí a on se uklidnil. Na obrazovkách
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viděl více komunikujících osob, možná že to byli piloti z jiných kosmických lodí. Po nějaké
době viděl nějaké větší lodi, válcovité, asi 800 m dlouhé, které se objevily na obrazovce.

Jídlo mimozemšťanů
Byl pozván, aby s nimi pojedl - měli vegetariánskou stravu a také ovoce a zeleninu, které znal
ze Země. Jedli také ryby.
V jídelně viděl také pár jiné rasy - poměrně malé, žena asi 1,2 m a muž 1,5 m. Ten muž
neměl vlasy, podobal se na Evropana, žena měla více žlutou kůži a vypadala velmi
smyslně. Pochopil, že jejich domov je nedaleko od domoviny Dagolo. Když jedli, všichni byli
zcela zticha.
Ukázali mu jinde na této lodi mnoho dalších místností a poskytli jejich podrobný
popis. Stěny byly ze sklovitých materiálů a bylo tam mnoho zelených rostlin. Většina
místností byla zcela pozemského vzhledu, jako v luxusním hotelu. Předvedli mu univerzální
jazykový překladač, zařízení konvertující váš jazyk oběma směry. Byli tam také uloženy
všechny jazyky naší Země, používali ho v rozhovorech s ním, pouze Dagolo byla schopna
s ním mluvit přímo.
Informace
Potom šli do kabiny jeho průvodkyně, kam přišli také jiní lidé, se kterými se již setkal v
jídelně a byl tam i muž stejně vysoký jako Martin asi 1,7 m, ale měl jen čtyřprsté ruce a
odlišnou hnědou pleť.
Martin přiznal, že měl problém sledovat jejich řeč i za pomoci překladatelského
zařízení. Jeden z dalších přítomných mu vysvětlil, že ho vzali na palubu v úmyslu ukazovat
mu věci, které budou jednou v budoucnosti vlastnit i lidé na Zemi. Řekli mu, aby si pamatoval
všechno, co viděl, a co mu řekli pro pochopení.
Ten, co mluvil, se jmenoval Ti a pocházel z planety Uru - která byla druhou planetou od
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stejného slunce jako Arian a stejné velikosti. Představil také další shromážděné lidi a jejich
domovské planety v kosmu.
Martinovi pak ukázali film, zachycující dávnou událost v naší Sluneční soustavě. Ukázali
mu chybějící pátou planetu, které říkali Satanis. Na záznamu byl výbuch této planety, která
změnila celý systém a způsobila vznik současného pásu asteroidů. Tak zanikli také velcí
dinosauři žijící na Zemi před 70 miliony let a tehdejší gigantické stromy. Viděl i rané
humanoidní formy života - 2 různé rasy hnědých chlupatých humanoidů.

Obraz Jima Nicholse
Z jejich dalších informací vyplynulo, že z těchto
ras vypěstovali lidskou rasu, dožívající se věku 400
let. Města tehdy měla až 100 tisíc obyvatel. Počítač
uváděl, že tam bylo 35 měst, ve kterých žilo celkem
více než milion lidí, a menší muž k tomu dal další
připomínky:
Jednou bylo potřeba více pracovníků na získávání rud ze zemské kůry. Takže začali
genovou manipulací vyšlechťovat novou rasu, která měla být silná a vhodná pro takovou
těžkou práci. Když všechny zdroje kovů byly vytěženy, kosmické lodě opustily Zemi, a
zanechaly zde zdegenerovanou rasu. Nějakou dobu pouze tato rasa přežila. Po době asi 4
milionů letech tato rasa zmutovala, nečekaně se množila a plodila další generace. Většina z
nich pokračovala s primitivními geny. Podobali se svým rodičům. Žili většinou ve skupinách
v malých sídlech.
Martin přiznává, že bylo těžké chápat jejich zprávy o téhle době, protože vzhledem ke
svému stavu se nedokázal soustředit. V dalším čase se hodně diskutovalo o původu člověka
na Zemi. Na toto téma Martin nebyl schopen nic říci. Když znovu vstoupila do místnosti
Dagalo, byl schopen za pomoci počítače pokračovat ve vzdělávání. Počítač ukázal staré
geografické mapy a tvrdil, že Ariané žili na Zemi asi před 65-ti miliony let! Mapa uváděla, že
Grónsko bylo v té době bez ledu a sněhu, položeno blíže k Evropě a bylo spojeno řetězem
zelených ostrovů do Evropy. Počítač také ukázal, jak velký meteorit nebo kometa zasáhl v
těch vzdálených dobách Zemi s katastrofálními následky. Mnoho forem života bylo zničeno.
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Později, když Martin seděl v kabině Dagalo, mohl vidět své dávno zapomenuté vzpomínky
na obrazovce počítače, protože zapojili jeho mozek speciálním způsobem do počítače.
Zkoušeli také zvětšit časový posun do minulosti, ale nemohli se pustit do hlubšího zkoumání,
protože by to bylo nebezpečné.
Také mu ukázali zařízení, schopné do určité vzdálenosti rozložit hmotu na atomy, zřejmě
za použití magnetického pole, které mohlo být i nebezpečná zbraň. Toto zařízení pak
uvolnilo energii, která mohla být použita pro různé účely. Musel to být další způsob, jak
využívat atomovou energii.
V dalším průběhu návštěvy mu řekli, že mateřské lodě jsou poháněny formou energie z
vakua. Mluvili o "černé hmotě", kterou nevidíme, ale ve vesmíru převažuje. Tady zase Martin
litoval, že člověk nemůže chápat všechna vysvětlení, poskytnutá mu o těchto pokročilých
technických záležitostech.
Stejným způsobem jako lidé z planety Erra stavěli velmi podivně vypadající Mateřské lodě,
i Ariané měli takové. Řekli mu, že byly zhotoveny z 11 prstenců, které byly spojeny pomocí
dlouhých trub po obvodu kruhů, z vnitřního tělesa pak vystupoval silný kužel světla.

Celá loď byla dlouhá 510 km! (A to nebyla největší!) Každý z 11 prstenců, představoval celý
kompletní svět. Mateřské lodě byly obsazené až 1,5 milionem lidí různě se od sebe lišících
životem i kulturou. Jejich životní systémy byly dostatečně velké, aby mohli mít přirozené
prostředí pro každou z ras hominidů, jakou měli na svých původních domovských planetách.
V každém okamžiku to bylo nezbytné, pro plné zvládnutí nepředvídaných situací. Mateřská
loď mohla během několika nanosekund vytvořit a postavit mocné ochranné štíty a skrze ně,
střílet strašlivými zbraněmi, ale nikdy nebylo nutné, tyto zbraně použít, mohly všechno
rozdrtit na atomy.
Vzestupy a pády (planetární cykly)
Ukázali mu historii některých planet, které zasáhly hrozné katastrofy. Byly to celé sluneční
systémy, zničené přičiněním jejich obyvatel. Jeden konkrétní systém byl rasou lidí
nazývaných Chenteniané, který prošel obdobím válek mezi planetami, ale nakonec dospěl k
mírové spolupráci.
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Ale když jakási hrozná nemoc zasáhla dvě vnitřní planety, obyvatelé na jedné z nich, kde
zůstalo jen 8 milionů obyvatel, dostali strach a podezření. Pro toto podezření začali sestřelovat
všechny příchozí lodi. Po několika letech se jim podařilo získat kontrolu nad problémy, a celý
systém byl opět v klidu.

Pak začal opět průzkum dalekého vesmíru, a proto udělali obrovské lodě, až pro 480.000
lidí na palubě. Některé z těchto velkých lodí které se po mnoha letech vrátily z vesmíru,
přivezly nový strašný virus onemocnění, které vypuklo na jedné z těchto velkých lodí. Se
všemi infikovanými lidmi na palubě museli celou loď nechat zřítit do umírající hvězdy, kde
došlo k úplnému zničení lodi a usmrcení posádky a cestujících. Po nějaké době, se to stalo
podobně i jedné z dalších lodi, řešení bylo stejné.
Chápu, že neměli prostředky na cesty vyšší dimenzí, a tak byly cesty časově náročné i na
kratší vzdálenosti. Nakonec přišli na planetu Aron, která byla osídlena mírumilovnou rasou
asi 1,5 m vysokých černochů s lesklými vlasy, jménem Kinky. Můžeme říct, že připomínali
skřítky z pohádek. Byli vegetariáni a jen málo se lišili od naší lidské rasy, byli velmi
inteligentní. Počet obyvatel na Aronu byl tehdy 300 milionů a počet populace byl
kontrolován. Planeta Aron měla hodně aktivních sopek a z nich získávali mnoho energie.
Mezi těmito dvěma různými inteligentními druhy se vyvinul velmi vysoký stupeň vědecké a
technické spolupráce. Spojili své výzkumné síly a začal velký společný rozvoj. Lavaniané,
stejně jako lidé na této planetě, jak je zmiňováno, zakládali plantáže a pole, jaké měli ve
svých velkých mateřských lodích.
Začali si navzájem vyměňovat technické, genové a biologické znalosti, s úmyslem pomáhat
si. Lavaniané byli skuteční odborníci na genovou technologií a mohli vytvořit všechny druhy
botanických nebo zoologických druhů. Byli jako Bohové – Stvořitelé.
Takže, po asi deseti letech pobytu na planetě Arian se návštěvníci Cheteniané rozhodli
pokračovat ve svém původním průzkumu při hledání nových světů. Řekli mi, že Arian je ve
směru do centra galaxie, neřekli ale, jak daleko.
Asi po dvou letech letu vesmírem vypukl rozpor, zda pokračovat, nebo se vrátit zpět do
systému slunce Arglya. Rozhodli se letět dál, až nakonec doletěli do Slunečního systému a
dostali se na oběžnou dráhu kolem páté planety. Po nějaké době selhal řídící systém lodě, tak
zůstali na její oběžné dráze po velmi dlouhou dobu. Měli také na palubě menší planetární lodě
a usadili se na této zelené planetě, která byla skoro jako jejich stará domovská planeta. Byli už
nasyceni vesmírným cestováním, tak zůstali.
Po dlouhé době byla vzpomínka na kosmické lety zapomenuta a stala se téměř
legendou. Jednoho dne, mnohem později, našli archeologové archiv dlouho zapomenuté
minulosti, ale měli velké problémy s interpretací informací. Ale podařilo se to, a znovu začala
touha po kosmických letech.
Kniha vypráví, že nazývali tuto planetu, kde jsou dnes asteroidy "Cheten" - jejich bývalý
domov. Obíhaly ji 4 měsíce, jeden z nich měl velmi mnoho minerálů, které byly využívány.
Brzy začali zkoumat třetí planetu na oběžné dráze od Slunce - Zemi. Poprvé k tomu použili
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roboty, a našli velkou podobnost flóry a fauny s Cheten - jejich planetou (která se také
nazývala Maldek / Malona / Lucifera / Satanis, atd., v různých knihách – pozn. autora).
Kniha se také zmiňuje, že jeden výzkumný výlet na Zemi, odhalil existující společnost
inteligentních tvorů, žijících v malých kmenech, používajících oheň. Kůži měli pokrytou
chlupy. Další kmen byl zřejmě jiného původu, po celém těle měl hustou srst, takže
nepotřeboval oblečení. Ti poslední žili hlavně v jeskyních, a naučil se také používat oheň.
(Zřejmě neandrtálci – pozn. překl.) Mimozemšťané věnovali mnoho času ke studiu těchto
kmenů, a dospěli k závěru, že jsou z velmi odlišných evolučních linií vývoje.
Kniha str. 93: "... tyto humanoidní bytosti, které byly objeveny, mají v historii jejich vývoje
více zmanipulovaných genů, různými mimozemskými cestovateli, kteří jak předpokládáme
navštívili tuto planetu,. Bylo zjištěno, že tato genová manipulace pomohla zachovat tyto
hominidy před vymíráním ... "
Kniha také tvrdí, že po určité době byly genetické experimenty zakázány od vládce planety
Cheten, ale v jejich kolonii na Zemi pokračovaly ještě po určitou dobu. "... Všechny kompletní
průzkumy znalostí o Zemi a člověku, co byly pořízeny na planetě Cheten byly zajištěny do
archivu".
Navštěvovali Zemi stále a později též vytvořili smíšené živočišné druhy. Tak vznikly
bytosti, které byly napůl zvíře a napůl člověk.
"... Tu a tam byly konflikty mezi pány, a nově vytvořenými lidmi, Cheteniané, kteří žili na Zemi
neumožňovali Chetenianským lodím z domovské planety přistát. Lidé a Cheteniané, kteří zde
žili jeden den napadli své bratry z Chetenu a zničil jejich hlavní základny a několik
kosmických lodí, stejně jako jejich hlavní továrny na Zemi ".
Zničení planety Cheten (Satani, Maldek atd.)
V této knize se tvrdí, že byla zničena obrovským meteoritem, který do ní narazil. Jiné knihy
nebo zdroje tvrdí, že byla zničena vnitřními válkami a jejich strašnými zbraněmi. Bez ohledu
na to jak - všechny zdroje se shodují, že to byla planeta s vyspělou civilizací, která byla
zničena, a že to oni kolonizovali Zemi.
"... Exploze páté planety byla tak obrovská, že posunula Zemi z její miliony let staré dráhy. To
mělo po mnoho let strašné následky, jedna za druhou se objevovaly na Zemi přírodní
katastrofy. Teplé a chladné období, strašné bouře, záplavy a zemětřesení změnily úplně celý
svět.."
Atlantis
Kniha tvrdí, že metropole Atlantis zvaná "Akross" měla 1,5 milionů občanů a celá Atlantis
4,5 milionu.
***
Také v tomto kontaktu s mimozemšťany, říkají, že naše země mohla uživit maximálně jednu
miliardu lidí – jak je psáno: "... v případě, že lidé to v této době neuznávají a nepřijmou
některá opatření pro snížení počtu obyvatel, jeden den sama příroda bude pracovat na
dokončení tohoto díla… "
a
"... Já nechápu, proč lidé ničí jejich vlastní krásnou Matku Zemi - proč nezanechají a mění
tak krásné prostředí…".
Níže je obrázek z e-knihy o Atlantis
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Martin zůstal na mimozemské lodi 3 dny pro své vzdělávání. A jako dárek na rozloučenou
dostal od nich speciální kapesní baterku, která měla zvláštní zdroj energie, která mohla být
používána 50 roků, bez běžné baterie!
Byl vysazen za 3 dny ve večerních hodinách zpět na stejné louce, odkud byl vzat vzhůru, na
místě pouze 100 metrů od sebe. Vrátil se domů, jeho matka byla na něj vzteklá, měla určitě
strach z toho, co se mu stalo, a také potřebovali jeho pomoc při práci na poli. Samozřejmě, že
nevěřili jeho příběhu o mimozemšťanech. Když jim ukázal dar od nich – kapesní svítilnu,
uklidnil je, ale pořád mu nevěřili. Druhý den ráno ji jeho otec také zkoumal a řekl mu, aby o
tom s nikým nemluvil. O jeho bratrech uvádí ".. po tomto dni, se všechno mezi námi změnilo –
vyvíjeli se mezi námi podivné vztahy – cítil jsem, že to sotva budou tolerovat"…
Jeho otec později našel baterku a hodil ji do rybníka! A tak jediný existující důkaz o jeho
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kontaktu byl pryč.
Jako obvykle vidíme, že příliš přesvědčivé důkazy z těchto kontaktů nejsou "shora" povoleny
– veškerá pravda je ukryta uvnitř vzpomínek.
Já osobně pochybuji o exaktnosti těchto informací, resp. o osudu bývalé planety Maldek. To
není přesně tak, jak tvrdí jiné kontakty s mimozemšťany. Ale je na čtenáři, čemu uvěří…
Toto je ukázka z e-knihy, které lze nalézt na http://www.ufophotoarchives.com - stránky
Wendella Stevense:
Stevens (bývalý pilot USAF) je jedním z (nebo jen JEDEN) nejzávažnějších a důležitých
vyšetřovatelů UFO v posledním půlstoletí. Začal svůj vlastní výzkum a sběr informací,
případně nashromáždil největší soukromou sbírku fotografií UFO na světě. Začal publikovat
zprávy o událostech, a napsal mnoho ilustrovaných článků, pro mnoho UFO publikací.
Rozčarován nedostatkem podrobností o důkazech kontaktů hlášených v knihách a časopisech
té doby, začal připravovat podrobné zprávy ze svých šetření. Publikoval více než 22 těchto
rozsáhlých zpráv v knižní podobě. Pokračuje ve vyšetřování na vlastní náklady, stále hledá
nenapadnutelné odpovědi na mnoho otázek vznesených těmito jevy. Wendelle byl ředitelem
Mezinárodní UFO organizace od jejího vzniku.
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