
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pokud se člověku hroutí jeho svět, víra, ztrácí 
pocit jistoty a bezpečí, přicházejí těžké chvíle. 

Otřesy v základech jsou důvodem proč lidé těžko 
mění své názory, filosofii i postoj k životu. 

 
Kněží (a mágové) byli zpravidla nejvzdělanější vrstvou společnosti, byli 
uznáváni jako „mudrci“, „vědoucí“ a jako strážci velkých pravd či skrytých 

tajemství. V kombinaci s kulturním folklórem, zvyky, náboženskými 
obřady či (mystickými) rituály přemáhalo běžného člověka ujištění, že 
předkládané odpovědi a vysvětlení skutečnosti jsou pravá, neměnná  
a v souladu s božskou pravdou. Dnes se takto slepě věří vědcům. 

 
     Chrám Mayů – dnes spíše pro turisty. a

Důsledkem mýtu a navazujícího 
náboženského kontextu mohl člověk 
tehdy i nyní plně prožívat pocit jistoty 
a bezpečí, vnímá, že „všechno je tak, 
jak má být“ a uprostřed podobně 
smýšlejícího kmene či národa je 

„doma“. Nepotřebuje se dále ptát… 
Proto nevzniká potřeba mytologii 
rozumovými argumenty více 

vysvětlovat, dokládat důkazy přesnost 
a pravdivost nebo ji jinak vědecky 
ověřovat. Mýtus je pro mytologicky 
vnímajícího člověka dogmatem, 
pravdou, které věří a přijímá ji. 

 
 Alegorie astronomického výzkumu starých 

Řeků (Jacques Stella, 17. stol.) 

 
Zkoumání původu přírody, vztahy čtyř živlů 
se staly základem bádání prvních vědců. 

 

 
 Mýty z literárního pokladu Latinské Ameriky…  

 

Díky mezinárodnímu 
obchodu docházelo k míšení 
kulturních tradicí a 
přicházely pochybnosti o 
pravdivosti mýtů. 

 
Připustíme-li, že může existovat i něco, co 
nelze změřit, dostatečně prověřit, či co 

přesahuje naše rozumové poznání, zbude 
nám prostor pro hledání Boha, nebo pro 

obligátní „něco asi nad námi je“. 

Obchodní karavana Nabatejců na území dnešního.Jordánska. Kupec z Orientu 

 Pozůstatky Núbijského chrámu svědčí, že „kulisy se mění“, ale lidé 
zůstávají stejní. Jen nehledají ve starobylém mýtu, ale v rozumu..  

Starověká přístavní města bohatla z námořního obchodu, rostla 
životní úroveň, lidé toužili po luxusu, rozvíjela se kultura i věda. 

 
Přírodu poznáváme rozumem či smysly.  Sem 
patří pozorování či experimentální metody. 

Zkušenosti s duchovním světem, který přesahuje 
naše skromné možnosti, „zkoumáme“ vírou, která 
pochází ze slyšení Božího slovo. Bůh mluví skrze 
různé způsoby, základním a nejspolehlivějším 
vodítkem je Bible, z níž skrze působení Ducha 
Svatého zaznívá Boží slovo. Jen takto se 

můžeme chránit před extrémy – přesvědčením, 
že nic nepoznatelného není na jedné straně 
a „sednutím na lep“ (skrytému) okultnímu 

duchovnu na druhé straně. 


