Neidentifikované létající objekty v Číně
Média pravidelně publikují zprávy o jevech UFO na obloze, o jejich posádkách a dokonce o
kontaktech mezi mimozemšťany a pozemšťany. Nejčastěji jde o případy z USA, Kanady a
Latinské Ameriky. Méně častěji se jedná o země západní Evropy, ještě méně často o východní
Evropu a velmi zřídka o země asijského kontinentu.

Zvláštní objekt na čínské fotografii roku 1942
Ve snaze alespoň částečně vyplnit zmíněný rozdíl, dnes hovoříme o zrodu ufologie v Číně a
o několika kontaktech obyvatel této země s UFO.
Prehistorie
Současný výzkum ukazuje, že objevení UFO nad Čínou má staletou historii. Starobylé
kroniky uvádějí tajemné objekty, které se objevily na čínském nebi v 7. století, za vlády

dynastie Tang a později v 13. – 17. století. Poprvé to bylo obšírně ohlášeno v roce 1982,
oficiálním orgánem vlády Čínské lidové republiky "Beijing News", ve kterém byl zveřejněn
článek Gao Li „Starověcí Číňané viděli UFO“.
Ve 20. století, v noci 24. července 1981, tisíce obyvatel Číny pozorovalo let UFO přes
rozsáhlou část své země. Tato událost vyvolala silnou reakci mezi obyvatelstvem a
astronomická observatoř v Tsingane byla nucena vydat oficiální tiskové prohlášení, že:
„Ve 14 provinciích byl v noci pozorován neobvyklý nebeský jev.“
Obecně platí, že ufologie v Číně byla „povolena“, když ještě nedávno, během vlády
komunistické strany za předsedy Mao Ce-tunga, až do jeho smrti v roce 1976, byla v této
zemi zakázána.
Vznik čínské ufologie
Začátek zrodu čínské ufologii lze považovat konec roku 1970, když byl po smrti „předsedy
Maa“, jak ho lidé nazývali, v zemi zahájen rozsáhlý program ekonomických reforem, jehož
iniciátorem byl místopředseda ÚV Komunistické strany Číny (KPČ), Teng Xiaoping.
O UFO se v Číně začalo psát v tisku po prvním dlouhém článku na toto téma umístěném na
stránkách orgánu ústředního výboru KPČ Žen-min ž'-pao (Lidové noviny) v listopadu 1978.
V roce 1980 založila skupina studentů z univerzity ve Wu-chanu (provincie Hubei v
centrální Číně), čínskou organizaci pro výzkum UFO (COIN), která získala podporu od
Národní akademie sociálních věd. V roce 1981 začala organizace publikovat „Journal of UFO
Studies“ a do roku 1986 již měla pobočky v celé zemi a členy bylo více než 40 000 lidí.
Jeden z vedoucích společnosti COIN, profesor Pekinské univerzity Shan Shi-Li, v únoru
1997, navštívil na pozvání amerických ufologů Spojené státy. Řekl svým americkým kolegům
o několika případech kontaktů s UFO v Číně v letech 1994-1995, o nichž nebylo na Západě
nic známo.

Před několika lety byl celý svět zahlcen obrazy tohoto UFO nad Čínou. Objekt byl natočen
mnoha lidmi z různých úhlů. Co to bylo, zůstalo tajemstvím.
Zajímavá zpráva hovořící o nebeském ohnivém vlaku.
Jeden z nejpůsobivějších případů se vyskytl 30. listopadu 1994 ve 3:30 hod., v sadařské
provincii v jižní Číně. Jako první si všimli podivného nebeského jevu noční strážcové. Podle
nich se na obloze objevila dvě jasná světla, následovaná oslnivě třpytivou koulí s ocasem,
měnící její barvy ze žluté na zelenou a pak červenou.
Všechno to překrýval ohlušující hluk, jako od vlaku jedoucího velkou rychlostí. Tento
"létající vlak" odřízl vrcholky stromů, jejichž pahýly nebyly vyšší, než dva metry od země, a
to do vzdálenosti tří kilometrů do dálky a do šířky od 150 do 300 metrů.
Profesor Shan Shi-Li je přesvědčen, že taková škoda nemohla být důsledkem přírodního
jevu, například silného hurikánu. Tuto verzi okamžitě odmítli jak zástupci místní správy, tak
členové COIN, kteří provedli společné vyšetřování.
Ale nejzáhadnější na tomto incidentu bylo, že ničivá síla působila jakoby selektivně, jestliže
byly odříznuty vrcholky stromů, a to bez výjimky, tak když se v letové dráze „nebeského
vlaku“ ocitly telegrafní sloupy a stožáry elektrického vedení, zůstaly nedotčeny.
Naštěstí tam nebyly žádné oběti ani zranění mezi lidmi i zvířaty, vyprávěl Shi Li, i když
energie tohoto fenoménu byla obrovská. UFO letící nad zahradami, letělo i přes území
automobilky. Střechy několika dokončených vozů, stojících na cestách u výrobní haly, byly
odervané a odhozené stranou.
Část vozů přeneslo UFO na parkovišti o několik desítek metrů a na jednom místě uřezalo
kovové plotové sloupky podobně jak větve stromů. Jeden z dělníků padl na zem a překulil se

bezhlavě asi o pět metrů, ale utekl jen s několika modřinami. Podle vyprávění sadařů, uviděli
na obloze něco obrovského a dlouhého, s jasnými světly po stranách, co se s hlukem přehnalo
nad nimi a bylo to jasně osvětlené.
Když se o tři týdny později stal stejný případ na jiné zahradnické farmě v provincii
Guizhou, místní úřady zpanikařily. „Tato událost se stala známou v celé Číně,“ pokračoval
profesor Shi Li, „a vyvolala velký veřejný ohlas.“ Vyšetřování bylo organizováno na státní
úrovni a byla zřízena zvláštní komise. Její účastníci však nedospěli k jednoznačnému závěru,
pouze uvedli, že incident měl velmi zvláštní povahu a nemohl být rozumně vysvětlen.
Současně s vládní komisí pracovala na místě i skupina členů COIN, stejně jako vědci a
odborníci z různých oborů. „Všichni z nás, čínských ufologů,“ říká Shi Li, „se rozhodli, že to
byla kosmická loď mimozemského původu. Zdá se, že se pokoušela přistát, ale když se
setkala se stromy na své trase, nemohla to udělat a jen odřízla vrcholky stromů.“
Kontakty na obloze i na zemi
Profesor vyprávěl o dalším zajímavém případu setkání s UFO, které se konalo 9. února 1995
v jižní části Číny. Posádka pravidelného letu Boeingu 747 viděla na radarové obrazovce
v letadle oválný objekt, vzdálený asi dvě míle, který se brzy změnil na kulatý. Objekt nebyl
prostým okem viditelný, ale z řídící věže bylo hlášeno, že UFO letí paralelně s letadlem. V
tom okamžiku na Boeingu zapracoval automatický systém, který varoval před nebezpečím
srážky, a dispečer instruoval velitele letadla, aby se zvedl nad mraky.
Profesor San Shi Li dále informoval své americké kolegy a o prvním přímém kontaktu
obyvatele Číny s mimozemšťany. Stalo se to v červnu 1999, kdy Mon Xiao Guo, farmář z
okolí města Charbin v severovýchodní Číně a dva zemědělci, pracující na poli v této oblasti,
zahlédli podivný objekt na svahu blízkých hor, a rozhodli se jít k němu, aby si ho prohlédli.
Na horském úbočí uviděli velkou bílou lesklou kouli s ocasem, vypadající jako nějaký
škorpión. Xiao Guo se přiblížil k tajemné kouli blíže, ale ta začala najednou produkovat velmi
silný hluk, který mu způsobil nesnesitelnou bolest v uších. Poté se všichni tři rychle otočili a
utekli. Následujícího dne však Xiao Guo, vyzbrojený dalekohledem a doprovázený několika
dalšími lidmi, opět odešel k té kouli. Když byl asi kilometr od ní, začal se Xiao dívat
dalekohledem a viděl vedle ní nějaké stvoření, jehož postava byla podobná lidské. Stvoření
zvedlo ruku, ze které vyrazil jasně oranžový paprsek světla a udeřil Xiao Guo do čela. Ten
ztratil vědomí a padl na zem.
Tento příběh měl úžasné a nečekané pokračování. Když jel později Xiao Guo vlakem do
nemocnice, pak se podle něj před ním najednou objevila podivná a poněkud neatraktivně
vypadající žena, kterou na rozdíl od něj, nikdo ve vlaku neviděl. Navíc ho tato osoba donutila
navázat s ní důvěrný kontakt.
Vstup čínských ufologů na mezinárodní úroveň
V říjnu 1996, se konal v Pekingu mezinárodní kongres o výzkumu vesmíru, na jehož úvod
hovořil čínský prezident Ťiang Ce-min. Na kongresu byli kromě vedoucích čínského
vesmírného programu také představitelé NASA, členové Výboru pro studium vesmíru při
Organizaci spojených národů a zástupci Evropské kosmické agentury.
Agenda tohoto velmi reprezentativního setkání zahrnovala různé otázky leteckého a
kosmického výzkumu, včetně projektu SETI. (Search for Extra-Terrestrial Intelligence Hledání mimozemské inteligence.)
Mon Xiao Guo byl také pozván, aby se zúčastnil tohoto kongresu, kde vyprávěl příběh o
svých dobrodružstvích. Vzhled obyčejného rolníka mezi ctihodnými vědci a jeho poselství

bylo účastníky kongresu přijato a oceněno různě. Avšak sám tento bezprecedentní fakt
ukazuje, že současné čínské vedení došlo k závěru, že považuje ufologii za nedílnou součást
programu vesmírného výzkumu a zachází s ní laskavě a nezaujatě.
https://youtu.be/CclI325D2ns
uralpress.ru
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