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Sdělení překladatelky:
Vezměte prosím na vědomí, že text byl napsán před několika lety a od té doby se situace v
ufologii v Číně změnila, ale stále jen „kosmeticky“ než vážně. Zvažte, že informace uvedené
v článku dostatečně neodrážejí aktuální stav věcí. Za datum zahájení bádání o UFO v Číně je
považován 30.listopad 1978, kdy noviny Žen-min ž'-pao (Lidové noviny) publikovaly článek
Shen Heng Yana „UFO - Záhadné tajemství na světě“.
Zakladatelem ufologického hnutí byl doktor Charles Lepin, postgraduální student na
univerzitě ve Wuchanu. Z jeho podnětu, došlo dne 20. září 1979 k založení první neformální
veřejné UFO organizace, sdružující příznivce UFO v Číně. Organizace změnila 1. 5.1980
název na „Čínská výzkumná asociace UFO“ (China UFO Research Organisation - CURO) a
na první veřejné schůzi byl Lepin zvolen předsedou.
Dne 08. 07. 1980 byl ve Wuchanu založen bulletin „Curo communication“ , který začala
vydávat Wuchanská pobočka CURO. Pod vedením tohoto sdružení se v Číně začaly
objevovat místní občanské ufologické organizace a kluby. Bylo to i v Kuang-tungu, Yunnanu,
Jiangsu, Pekingu, Šanghaji, Zhetshianu, Liaoningu, Vnitřním Mongolsku, Che-nanu,
Guangxi, Fujianu, provincii S'-čchuan, Šen-si, Hunanu, Hubei, Guizhou, autonomní oblasti
Sin-ťiang, Heilongjiangu, Shanxi, Qinghai, Shandongu, Hebei, Gansu, Hainanu, Anhui,
Tianjinu a existují i jiné ufologické organizace.
Na Tchajvanu a v Hongkongu byly založeny „Ufologická společnost Tchajvanu“ a
„Ufologická společnost Hongkongu“. Jejich členové opakovaně přicházeli na pevninu, aby se
účastnili národních konferencí ufologů.
Všichni účastníci valné hromady CURO, počínaje prvním zasedáním dne 15. března 1981 a
dalším 20. března 2009, kterého se zúčastnilo 26 zástupců ze 14 provincií, obcí a
autonomních oblastí, navštívili Ju-chan.
Dne 5. srpna 1983 uspořádala Čínská asociace pro výzkum UFO desetidenní druhé zasedání
Národního kongresu v Šanghaji, jehož se zúčastnilo více než 80 zástupců z 25 provincií a
okresů. Na tomto setkání bylo sdružení přejmenováno na „Čínskou výzkumnou asociaci
UFO“ (CURA).
V únoru 1984, Kunmingské filmové studio ve spolupráci s redakcí „UFO Research“,
Ningxia a asociací Yunnan UFO v Číně, vydalo první tematický film „UFO v Číně“, aby
zvýšilo dopad na veřejnost a přilákalo nové členy do ufologické komunity, tak využilo
informace o současných pozorováních UFO v zemi.
Vedoucí čínští ufologové a časopis "UFO Research" mají společné zdroje i dlouholeté
zkušenosti v oblasti spolupráce. V roce 1981, dne 10. ledna, CURA, jako vydavatel publikací,
vydala „signální číslo“ časopisu. UFO komunita přijala „UFO Research“ jako publikaci, která
informuje o nových koncepcích a teoriích. Časopis měl velký přínos k podpoře čínské
ufologie, tím že podporoval rozvoj hnutí UFO v Číně, když zde byly pravidelně zveřejňovány
články o zámořských případech pozorování UFO, o nových teoriích a myšlenkách, a
propagoval tak čínský pohled na toto téma.
Od 10. srpna 1986, se po 13 dnů konal v Changchunu, třetí národní kongres, který
navštívilo více než 80 zástupců organizací z 18 provincií a okresů Číny. Čínská výzkumná
společnost UFO již byla registrovaná organizace, která měla několik poboček. Vzhledem k

různým okolnostem a otázkám o tom, jak vést vyšetřování složitých a zajímavých pozorování
UFO, byla opakovaně vznesena badateli o UFO na čínském kongresu organizace Qigong, dne
16. ledna 1988, společně se Svazem výzkumných pracovníků Qigong (který se později stal
druhým vědeckým výzkumný ústavem. (Qigong = učení jak dosáhnou svého rozvoje).
Společnost tak konečně získala oficiální status.
Viz: https://en.wikipedia.org/wiki/Qigong
Sbližování CURA s výzkumníky Qigongu se neočekávaně stalo vážným problémem
ufologického výzkumu, neboť někteří lidé, kteří přišli do ufologie z Qigongu, se ukázali být
zlomyslnými zrůdami. Negativní důsledky sbližování nakonec byly završeny po 11. květnu
1992 na pátém národním kongresu společnosti UFO v Pekingu. Nakonec, 15. října 1997
společnost znovu změnila svůj název na „Čínskou výzkumnou společnost Qigongu a
ufologie.“ V souvislosti s ukončením činnosti čínské asociace výzkumníků Qigong, pod
vlivem vnitřních neshod, ztratila také čínská výzkumná ufologická společnost svou druhou
oblast činnosti a byla nucena se rozpustit.
Jak se stalo, nyní po dvou desetiletích, v Číně úspěšně pracují a rozšiřují se různé místní
UFO skupiny. Od konce roku 2001 byla „Asociace pro výzkum UFO“ první, která získala
právní status a stala se oficiálně registrovanou organizací, která iniciovala podobné změny ve
společnostech UFO v jiných částech Číny. Na konci roku 1991 se Hunanská skupina UFO
stala první provinční organizací, s pobočkami v Shanxi, Chenanu a Pekingu, které se také
staly registrovanými společnostmi. Tato formalizace ufologických skupin a legalizace čínské
ufologie hrála obrovskou roli při šíření informací a získávání nových členů.
Po neustálém vzniku nových veřejných organizací UFO badatelů v Číně, s přihlédnutím k
místní sociální situaci, byla 11. května 1997 čínská asociace UFO formálně založena v
Pekingu. Později se všechny ostatní společnosti spojily do Světové čínské asociace UFO v
Hongkongu, později přejmenované na Čínskou asociaci UFO. Tato organizace je oficiálně
zaregistrována jako Mezinárodní čínská asociace UFO.
Čínští badatelé UFO fenoménů se setkali čtyřikrát před a dvakrát po Národním lidovém
kongresu. Teoretická úroveň výzkumu UFO se výrazně zvýšila. Ufologické organizace často
vedou semináře na výměnu zkušeností, znalostí a ke zlepšení spolupráce, která uvede čínské
ufologické studie na jedno z předních míst na světě.
Největší sdružení UFO v Číně jsou nyní v Pekingu, Hunanu, Sečuanu, Šenženu, Šanghaji,
Yunnanu, Henanu a dalších městech a provinciích. V Pekingu vytvořili první web a fórum o
UFO v Číně, a podle něj nastavili své zdroje i společnosti v Jiang-su, Sečuanu a Šenženu.
Kromě toho celá řada nadšenců vytvořila své vlastní webové stránky, fóra atd. Vzhledem
k tomu všemu, Čína vstoupila do éry globální výzkumné sítě UFO.
V 21. století se většina výzkumu UFO uskutečňuje ve spěchu. S rostoucí životní úrovní,
popularizací vědy a kultury, roste i zájem o UFO, což je důvod, proč existuje mnoho
nekvalitních záznamů, vyrobených amatérsky, zatímco zprávy o UFO jsou zaznamenávány,
většinou ústně a chybí dokumentární fotografie a videa, takže badatel může pracovat pouze s
dostupnými zdroji. Vzhledem k tomu, že se zkoumá stále více případů, úroveň ufologie se
neustále zvyšuje, což umožňuje rozlišovat mezi skutečnými a falešnými případy a zlepšovat
kvalitu analýzy nejrůznějších pozorování.
Studium UFO v Číně se stalo součástí celosvětového výzkumu tohoto fenoménu, seriózní
badatelé z Číny usilují o to, aby co nejvíce kvalitativně přispěli k mezinárodnímu výzkumu
UFO.
http://aeninform.org/?q=material/3443-ufologiya-v-podnebesnoi-ili-istoriya-issledovanii-nlov-kitae
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Sledujte také:
http://tezars.ru/novosti/nauka/issledovateli-kitaja-sobirayutsja-pervym-3479.html
http://paranormal-news.ru/news/kitajskie_nlo/2015-04-12-10701
https://www.ufo-com.net/ufolenta/detail.php?ELEMENT_ID=4099

