Důkaz nebo důmyslný podvod?
Za sporný, ale v případě pravdivosti nezpochybnitelný důkaz existence mimozemšťanů lze
považovat záhadnou tyč z magnézia, která byla veřejnosti představena na mezinárodním
ufolo-gickém kongresu v Debrecénu v roce 1994. Majitel tyče, Laszló Bako, se dle svého
vyprávění poprvé setkal s mimozemšťanem, když mu bylo asi 5 let. V roce 1974 byl
pravděpodobně unesen ze svého bytu do UFO, kde s ním byly prováděny klasické
experimenty a po návratu do své postele si všiml, že nástroj, kterým ho vyšetřovali leží vedle
něho. Byla to lesklá tyč, jejíž konce zeleně světélkovaly. Tyč nejprve zakopal na zahradě, aby
ji ukryl, ale v roce 1991 ji vykopal a rozřezal na 3 zhruba stejné kusy. Na kongresu vidělo
předmět asi 600 účastníků. Na trubkáchu o průměru 18 mm je několik vypouklin (jako
knoflíky na píšťale), výstupek tvaru pyramidy, který zeleně světélkuje a trojúhelníková ploška
s oválným okénkem, z něhož vychází světlo, měnící barvu.
Funkci přemětu ani její možné ovlivnění po rozřezání se nepodařilo bohužel dosud nikomu
určit. Víme jen, že základním materiálem je 100% magnézium. Rentgenové prosvícení tyčí
neukázalo žádné vnitřní struktury. Zdroj záření se také nepodařilo odhalit. Je to grandiózní
podvod nebo konečný důkaz?
Existují i další neuvěřitelné historky o mimozemšťanech. Známý ufolog a publicista Jorge
Martin z Portorika odhalil případ zabitého mimozemšťana z městečka Salinas, který byl
přechováván po nějakou dobu v nádobě s formalínem na policejní stanici v Salinas. Bytost
usmrtil jistý mladík, když byl napaden skupinou podivných trpaslíků s velkými hlavami
někde v horách nad Salinas. Víceméně náhodně byla bytost vyfotografována dříve, než byla
zabavena tajemným mužem, zřejmě vojenským agentem. Policista Osvaldo Santiago, který
nález přechovával byl po několika letech za záhadných okolností zastřelen. Jeho manželka
Ada Zayasová, která bytost rovněž viděla vypověděla, že tvor byl vysoký asi 35 cm, měl
velkou hlavu, dlouhé končetiny se čtyřmi prsty a nazelenalou lesklou pokožku. Tomu
odpovídají i dostupné fotografie, podle nichž potvrdila řada lékařů, že se nejedná o lidský
plod.
V tomto případě se pravděpodobně nejednalo o mimozemšťany, neboť existence trpasličích
ras na Zemi byla prokázána v několika lokalitách. Našly se nejen kostry a miniaturní obytné
stavby, jejichž dveřmi by neprolezlo ani dítě, ale byla nalezena i řada uměleckých a
užitkových předmětů, vyrobených pro trpaslíky velikosti 35 - 45 cm. Trpasličí rasy žijí na
Zemi dodnes, i když zřejmě vlivem smísení s dalšími rasami dosahují v průměru výšky 120 150 cm. Bytosti menšího vzrůstu považujeme za zakrslíky, z důvodu hormonálních poruch.
Nejznámějším byl Charles Stratton z Bridgeportu (USA), vysoký pouze 63 cm, který
vystupoval v cirkuse Barnum-Bailey jako Paleček.
Ještě menší byla mexičanka Lucia Zaretová, která měřila v dospělosti jen 52 cm a vážila
kolem 7 kg. Rekordmanem však zřejmě byl jistý Geoffrey Hudson, který ve 30 letech měřil
jen 45 cm. To všechno však byly lidé, žijící v civilizovaném světě.
Je možné, že v nepřístupných pralesích nebo jeskyních se dosud ukrývají domorodé trpasličí
kmeny, jejichž původ by skutečně mohl být mimozemský. Svědčí pro to existence mnoha bájí
a pověstí o trpaslících, které se tradují u mnoha národů na celém světě. Pohádku o Sněhurce a
7 trpaslících zná téměř každý.

