
 

Nejprve začneme definicí pareidolie z wiki. 

Pareidolie (z řeckého para,παρά – postranní, falešný, eidolon,είδωλον zdrobnělina od eidos – vzhled, tvar, 

podoba) je psychologický jev, při němž dochází k dotváření vnímaných neurčitých nebo nezřetelných 

podnětů ve smysluplné obrazy za pomoci fantazie
[1]

. Typickým příkladem je rozeznávání tváří, zvířat a jiných 

objektů ve tvaru oblaků. 

 

Toto je výchozí obrázek ufologů na kterém všichni vidíme povědomé tvary vrtulníku, letadla, 

ponorky/vzducholodě. Proč neidentifikujeme i zbylé tvary? třeba je to plot? To dole je třeba otočená zbraň 

pažbou vzhůru? Je to naše fantazie která nám podsouvá vysvětlení na základě předchozích zkušeností. O tom 

je výše zmíněná pareidolie. Tento jev je bohužel v mnoha případech zodpovědný za bludy šířené po internetu 

rychlostí vyšší, než kdy doposud v minulosti byla. Toto jen na úvod, abychom všichni věděli, že tento jev je 

známý a má pojmenování. 

 

 

Teď bych rád pokračoval v několika úvahách. Každá doba má svá náboženství a bohužel mi připadá, že v tomto směru 

se historie opakuje. Narozdíl od všech předchozích civilizací je ta naše technokratická a od toho se odvíjí i směr 

nového  náboženství. Určitě všichni znáte rčení, že historii píší vítězové. Toto však platí i o náboženství – alespoň 

v tom směru, že odjakživa měli lidé sklony k falzifikaci důkazů vedoucích k uznání jejich víry jako té jediné, pravé.  I 

dnes pozoruju tytéž sklony mnoha lidí k vytváření stále nových „důkazů“ vedoucích ostatní lidi k víře, že se jedná o 

víru pravou. Pravý věřící si za svým náboženstvím stojí stejně jako křesťan za Ježíšem, nebo islamista za 

Mohamedem, nehledíc na počet ani kvalitu protiargumentů. Pravého věřícího nezajímá pravda, ale pouze jeho víra.  

Proč to píšu?  Protože ten snímek  výše je právě jedním z těch, který má ve svých věřících utvrdit pravost jejich víry. 

Zde nelze pochybovat o pravosti, nejedná se o úmyslně vytvořenou lež.. Nicméně se zde jedná o „naklonění si“ 

pravdy na svojí stranu tak, jak to vidíme u různých ideologií, nebo médií. Snímek je cíleně vytržený z kontextu což je 

samozřejmě od samého počátku podezřelé. 

Teď už dost o úvahách za které mě bude chtít asi 6000 členů nového náboženství ukamenovat :-D 

Takže oč se jedná? Samotný snímek výše je součástí nápisu , nalezeného jak si mnozí našli v chrámu Setiho I. 

v Abydosu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrobn%C4%9Blina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fantazie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fantazie


 

 

 

celkový pohled na předmětné hieroglyfy v chrámu.

 

 

 

detail nevytržený z kontextu:

 

 

Nyní trochu historie pro utvoření celkové představy kterou z lenosti/úspory času kopíruju z wiki: 



Chrám Sethiho I. je staroegyptský chrám ležící na západním břehu řeky Nil u vesnice Kurna, která se nachází 

nedaleko Luxoru. V 19. století byl chrám mezi cestovateli znám jako „Chrám v Kurně“, místní obyvatelé jej 

nazývali „Kasr er-Rubajk“ a staří Egypťané „Skvělý je Sethi v západních Thébách“. Chrám byl zasvěcen 

bohu Amonreovi a kultuSethiho otce Ramesse I., který si během své krátké vlády nestačil postavit 

vlastní zádušní chrám. 

Když uvážíme, že Ramesse I. vládl díky svému věku pouhé 2 roky a ani nestačil postavit vlastní chrám, jediný 

kdo připadá v úvahu je Ramesse II. syn Setiho I. 

Tak a tady se rýsuje první spojitost, která jak uvidíte vyplyne níže. Jsou tu dva významní faraonové kteří se 

zapsali do historie Egypta: Seti I. a jeho syn Ramesse II. Celý komplex jehož dominantou je právě chrám Setiho 

I. nebyl totiž dokončen za života Setiho, ale byl dokončen právě Rams.II. přičemž spousta dekorací i v Setiho 

chrámu byla dokončena jeho synem. Díky tomu, že se zde v záznamech na stěnách překrývali dva vládci a 

nikoliv jen jeden jako bylo obvyklé, vznikl zde (a není to ojedinělý případ) tzv. palimpsest.  

definice palimpsestu:  

Palimpsest (ze starořeckého πάλιν [palin] „opět“ a ψάειν [psaein] „vyškrabaný“) je v diplomatice označení 

pro psací látku, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno buď vyškrabáním nožem či pemzou (v 

případě pergamenu) či omytím (upapyru) a nahrazeno novým textem. 

 

 Na tomto místě by bylo dobré uvést, že každý z panovníků jak Egypta, tak i u panovníků pozdějších používal 

tzv. praenomen neboli „křestní“ jméno, ačkoliv se prakticky jednalo o „čestné tituly“.  Určitě znáte, že před 

samotným jménem panovníka byly čteny nejprve jeho zásluhy, komu vládnul, jak je silný apod. „pán z horní 

dolní, vítěz na nad XY, nepřekonatelný vládce území“ atd...  

Taktéž i u panovníků Setiho I a Ramesse II. byly zaznamenány nejprve jejich královské tituly. A právě ten nápis 

jehož součástí jsou pareidolicky vytvořené dopravní prostředky je takovýto titul. Všimněte si, ačkoliv detailně to 

bude zobrazené potom, že už nyní lze nějaké objekty v pečetích vysledovat. 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_Egypt
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Luxor
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%99e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psac%C3%AD_l%C3%A1tky
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pemza
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Papyrus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Text


Královské tituly Setiho I. 

 

Královské tituly Ramesse II. 

 

 

 

 

 



Nyní se zaměříme na první část „Prenomen“ 

 

 

Prenomen Setiho I. 

 

Prenomen Ramesse II. 

 

dám-li přes sebe oba tituly jak Ramesse II tak Setiho I. vznikne toto: 

 

 

 

 

Nyní porovnejte pečlivě s originálem: 

 

 

V tuto chvíli je naprosto neoddiskutovatelně jasné, že se jedná o původní titul Setiho I.  přepsaný titulem jeho syna 

Ramesse II.  čili tvz. palimpsest jehož definici jsem uvedl výše. Nyní se přesuneme přímo k „dopravním prostředkům“ 

 

 

 

 

 

  



tituly Setiho I. 

„ten kdo odmítnul devět luků“  v podstatě  

 

„ten co vyhnal“ 

 

 

„pán devíti armád lukostřelců, co vyhnal...“ 

 

titul Setiho nalezený v témže chrámovém komplexu na stěně: 

 

 

 



tituly Ramesse II.  

„dobyvatel, podrobitel“ 

 

„ochranitel Egypta“ 

 

 

„dobyvatel, ochranitel Egypta“.. 

 

 

Nyní po dosazení titulů obrazu na stěně vznikne toto: 

tituly Setiho: 

 

 



tituly Ramesse: 

 

 

Nyní po prolnutí obou titulů na základě výše zmíněného tvrzení o přepsání jednoho textu druhým čili tzv. 

palimpsestu vznikne toto: 

 

 

Po dosazení do obrazu: (další hieroglyfy napravo znamenají královské jméno Ramesse II. nebty- „dvě ženy“) 

 

Předpokládám, že někteří z vás už vidí jak pracuje fantazie a jak to souvisí s výše zmiňovanou pareidolií. 

V tuto chvíli je na Vás do jaké skupiny se řadíte. Zda-li patříte k těm, kteří zdravě usuzují a s otevřenou myslí 

přikládají vzájemné argumenty na misky vah, nebo k těm kteří patří k nově vznikajícímu náboženství a 

protiargumenty pro ně nehrají vůbec žádnou roli. Jen si na závěr dovoluju připomenout, že víra má mnohdy 

s pravdou pramálo společného což historie stále potvrzuje. 

 



 

 

 

  


