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Karma muže

Sedmá kapitola

Mužské archetypy 
a karma

Usirovy síly v každém muži

Karmický úkol Usira
Hlavním karmickým úkolem muže je tvoření a každý 

mužský archetyp se s tím vyrovná po svém. Síly archetypu 
Usira jsou ryzí tvořivé síly.

Usirovým cílem je uskutečnit v životě něco hodnotného, 
aby to bylo k užitku ostatním lidem, třeba vyrábět pěkný 
pohodlný nábytek, chutné potraviny nebo kvalitní rukavice, 
otevřít si vlastní obchod, prádelnu či kavárnu nebo založit 
benzinovou pumpu. Je však nutné, aby z díla měl radost  
a viděl výsledky své práce. Pokud mu vyhovují a má na co 
být pyšný, je v životě šťastný.

Jeho osud se bude poklidně vyvíjet, protože se úspěšně 
vyrovnal s mužským základním karmickým úkolem.

Usirové z vědecké oblasti by se měli zaměřit na praktic-
ké využití vynálezů a výzkum věcí, jež jsou lidstvu k užitku. 
Usir se necítí dobře mezi vojáky a je mu zatěžko pracovat 
jako domovník, kuchař, sekretář, úředník nebo soudce. Ne-
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bavilo by ho sedět na vrátnici nebo postávat v obchodě jako 
člen ochranky. Potřebuje tvořivou práci, v níž by se projevil 
iniciativně a vymýšlel nové věci. A pracuje-li v závodě, pak 
by měl být placen za množství a kvalitu odvedené práce, 
nikoli podle času stráveného na pracovním místě.

Když Usirovi práce nesedne, je to pro něho tragedie: 
bývá zamračený a zlostný a vyhledává příležitosti, jak za-
pomenout, například při skleničce vína. V takovém případě 
je načase změnit pracoviště, čehož se ovšem Usir často bojí, 
protože se obává ztráty práce a stáleho příjmu. Je velmi od-
povědný a nedovolil by si ponechat rodinu bez prostředků. 
Úkolem ženy po jeho boku je pomáhat mu a podporovat 
ho, například při rekvalifikaci a následném hledání práce, 
takové, jež by vyhovovala jeho duši. Baví-li ho práce, určitě 
najde způsob, jak vydělat peníze; je prostě takový člověk. 

Nalezne-li Usir své místo a v práci ze sebe vydává to 
nejlepší, získá vše, o čem v životě sní: potká ženu své srd-
ce a vybuduje šťastnou rodinu. Pokud z nějakého důvodu 
práci pro duši nenajde a chodí do zaměstnání jen kvůli vy-
dělávání peněz, pak musí nalézt jiné způsoby seberealiza-
ce, například si pořídit chatku nebo dům na vesnici, kde by 
mohl stavět a zařizovat (zbudovat pec, parní lázeň, studnu či 
cokoli dalšího; při stavbě se vždycky najde práce dost). Pro 
Usira je také důležité, aby měl komu předat své dovednosti, 
zejména dětem a vnukům, s nimiž by společně například 
pečoval o zahradu či sázel stromy. V této činnosti Usir plně 
uplatní své tvořivé síly a vykompenzuje si nespokojenost 
v zaměstnání.

Usirové automobilisté znají své čtyřkolé mazlíčky  
do poslední součástky, dokáží si leccos opravit sami a vždy 
mají v zásobě náhradní díly. Nikdy si však nekoupí auto jen 
proto, aby je měli, nýbrž s ním jezdí po celý rok a využívají 
ho třeba pro pomoc blízkým, kteří potřebují něco odvézt. 
Rádi se s rodinou vydávají na daleké zahraniční cesty nebo 
na výlety do lesa či na venkov. Je ale nutné, aby členové 
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rodiny s Usirem jeho vášeň pro cestování sdíleli a pak se 
automobil stane karmickým nástrojem, s jehož pomocí Usir 
řeší svůj hlavní karmický úkol, a to dělat něco pro ostatní. 

Karmický úkol Thovta
Thovtovým hlavním úkolem je proniknout k jádru věci, 

něco pochopit a získat, dosáhnout dokonalosti, odhalit nové 
zákony a samozřejmě své znalosti a dovednosti předávat 
následujícím pokolením stejně založených lidí s obdobný-
mi zájmy.

Thovt je v práci spokojený pouze v případě, když v ní 
může neustále odhalovat nové věci. Nevydrží dlouho u jed-
né práce, dokonce ani takové, která evidentně přináší lidem 
užitek. Pro Thovta totiž nejsou lidé tím nejdůležitějším. Jako 
lékař, tesař, ředitel firmy nebo kuchař Thovt vymýšlí zlepšo-
váky a novátorské způsoby zdokonalení práce, a když se mu 
nové metody daří a on lépe pracuje, má radost, je komunika-
tivní a příjemný na ostatní.

Pokud však Thovt pracuje na zakázkách, například mon-
tuje koupelny, má raději takové klienty, kteří přicházejí 
s vlastními nápady. Jestliže Usir pracuje proto, aby zákaz-
ník byl spokojen, Thovta zaujme samotný proces rozpraco-
vání nápadu. Jsou oba dobří pracovníci, výsledek může být 
stejný.

Pokud se Thovtovi v práci nedaří a nenachází v ní radost, 
je nespokojený s celým životem a měl by si najít zajímavou 
vedlejší činnost nebo poutavé hobby.

Thovt se vrátil z války jako invalida bez nohy a nehledě 
na svůj hendikep pracoval jako prodavač. Těžko si můžeme 
myslet, že by ho taková práce bavila, ale měl zajímavého 
koníčka, a tím bylo počasí. Hltal jednu knihu o meteorologii 
za druhou, sbíral lidové pranostiky a sepisoval moudrosti 
předků, které znal od svého děda. Kromě toho si každý rok 
vedl podrobné záznamy o změnách počasí a každý den zapi-
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soval směr a sílu větru, množství srážek, teplotu a intenzitu 
slunečního jasu. Dokázal předpovědět počasí s přesností 
několika stupňů a málokdy se zmýlil. Nikdo však o této jeho 
zálibě kromě členů rodiny a nejbližších přátel nevěděl. Znát 
počasí na příští den, to byla samozřejmost a nikoho neudivi-
la. Když ovšem jeho blízcí poslouchali televizní zpravodaj-
ství o počasí, podivovali se nad leností osob z meteorologic-
kého centra. Thovt byl šťastný, když se mohl své oblíbené 
činnosti věnovat; nechtěl se proslavit ani nevyžadoval oce-
nění své práce, prostě jen poznával svět, a to mu přinášelo 
uspokojení.

Thovtové často chodí na lov, na ryby, na houby či na les-
ní plody, a členové rodiny by ho v tom měli podporovat. 
Jindy si oblíbí vyřezávání pilkou, hru na harmonium, zpěv 
v místním sboru nebo opravování technických přístrojků, 
případně vymýšlejí počítačové programy nebo mají spoustu 
dalších koníčků a zálib. Je třeba Thovtovi umožnit, aby měl 
na svou oblíbenou činnost dost času, a také je třeba si jeho 
dovedností vážit. Život Thovta, který si v životě nenašel 
oblíbenou činnost a nenadchl se pro něco tak silně, až by 
zapomněl na všechno na světě, je smutný a prázdný. 

Thovtové se umějí ponořit do práce či do jiné oblíbené 
činnosti a přitom rostou i duchovně. Existují výzkumy po-
tvrzující skutečnost, že člověk, jenž se pro něco nadchne 
celou svou duší, se natolik pohrouží do sebe, že se před ním 
odhalí všechna tajemství vesmíru, fakticky se změní jeho 
stav vědomí a on pronikne do podstaty předmětu, na nějž se 
soustřeďuje. 

To je asi skutečný meditativní stav. Thovtové jsou mi-
mochodem dobří meditující: rybář, který sedí v loďce 
na tiché říčce či na jejím břehu, zůstává sám s přírodou  
a mimoděk celou svou bytostí pociťuje její krásu a snadno 
dosáhne stavu nirvány, o nějž se jogíni snaží nepřestávají-
cím meditováním celá desetiletí. On si to však neuvědomu-



167

Karma muže

je, nýbrž to pokládá za skvělý odpočinek a touží dosáhnout 
takového stavu znovu a znovu.

Lékař, který stanovuje diagnózu, tesař, jenž opracovává 
strom, aby byl použitelný pro stavbu, či klenotník dotýka-
jící se drahokamu mají jedno společné: ti všichni se natolik 
soustřeďují na předmět, že dosahují změněného stavu vě-
domí i vyšších sfér vlastního Já. Vnitřním zrakem vidí věci, 
které jsou běžným pohledem neviditelné, a cítí to, co se běž-
ně vycítit nedá. Spolehnou se na jemné vnímání a konají 
zázraky. Běžně se tomu říká talent a o takovém člověku, 
vynikajícím lékaři, inženýrovi, kuchaři či pekaři, platí, že 
to má od Boha. Jazykem ezoteriky řekneme, že Thovt do-
sahuje vyšších stavů vědomí, aby pochopil pozemský svět  
a vnesl do něj božskou jiskru.

Hlavním Thovtovým karmickým úkolem je dosažení 
dokonalosti a proniknutí do podstaty předmětu. Občas ne-
dokáže vysvětlit ostatním ani sám sobě, co všechny ty jeho 
zvláštní stavy, vidiny a předtuchy vlastně znamenají. To 
však ani není důležité; hlavní je, aby měl v životě možnost 
rozšiřovat a prohlubovat své vědomí a aby mohl duchovně 
růst a proměnit se v Moudrého Thovta, byť třeba jen v jed-
né úzké oblasti, kterou si oblíbil.

Karmický úkol Anupa
Anupovým hlavním úkolem je poznat člověka a jeho 

složitý vnitřní svět. Ať už vykonává jakoukoli činnost, jeho 
cílem je za každých okolností vnášet do lidských duší, včet-
ně své, boží jiskru. Usir tvoří proto, aby se mělo dobře fy-
zické tělo člověka, Anup zase vynakládá své síly na to, aby 
se měla dobře duše člověka. Není však pro něho vůbec jed-
noduché splnit své karmické úkoly. Chce-li rozdávat radost 
ostatním duším, musí si nejprve vypěstovat svou hlubokou 
a velkou duši. Jinými slovy Thovt má za úkol zdokonalit 
své vědomí a Anup svou duši. Lékař s archetypem boha 
moudrosti pracuje mlčky a pacientovu fňukání moc nevě-
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nuje pozornost. Anup je jiný, má pro pacienta pochopení 
a snaží se ho uchlácholit, utěšit a rozptýlit jeho pozornost 
od zdravotních problémů. Vždy má starost, aby to pacienta 
moc nebolelo a nebál se. Učitel Thovt vyžaduje především 
znalost předmětu, učitel Anup chce hlavně vychovávat žáky. 
A tak je to se vším.

Anupové, kteří plní svůj karmický úkol, mohou být bás-
níky či malíři, vychovateli nebo lékaři, novináři nebo or-
ganizátory výstav. Na profesi nezáleží: ať dělá Anup coko-
li, vždy přitom pomáhá kolegům, kupříkladu se získáním 
poukazů do sanatoria nebo výpravou s dětmi na výlet. Má 
kolem sebe množství přátel, kteří potřebují jeho pomoc. 
Kromě práce se nejčastěji zajímá o divadlo nebo různé jiné 
druhy umění. Lidé si jeho zájmů všímají, neboť se dotýkají 
lidských duší: pokud Anup plní svůj karmický úkol.

Anup dobře rozumí všemu, co se týká jemného světa lid-
ské duše i jeho vlastní, a jemných vesmírných světů, jako 
například psychologii, ezoterice a dalším vědám; to vše je 
mu blízké. Ale musí být vždy opatrný: Suteh nikdy nespí, 
neboť i on musí plnit svůj karmický úkol, a sice ničit a roz-
bíjet. Jestliže se Suteh nějakým způsobem dotkne Anupovy 
jemné a vnímavé duše dychtící po novém poznání, zanechá 
na ní stopy, nebo ji přímo deformuje, a pokud se Anup na-
pojí na Sutehovy vibrace, zkázonosné energie naplní i jeho 
duši a odtud se přenesou do duší jiných lidí. Může dojít  
i na nejhorší projevy, kupříkladu drogovou závislost, alko-
holismus či náboženský fanatismus, případně se z něho sta-
ne falešný učitel, který žákům přednáší nikoli pravdu, ale 
lež, anebo propadne jiným zvrácenostem.

Ale Anup není zlý jako Suteh – v životě zabloudí jen 
občas.

Správní lidé v jeho blízkosti, Eset, Maat, Thovt nebo 
Usir, mu pomohou opětovně najít pravdu, neboť ani jim ne-
jsou duchovní praktiky cizí.

Ale pozor, nesmíme si myslet, že Anupové jsou slaboši 
bez vůle, to ne, mají velmi silného ducha, ba možná nejsil-
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nějšího ze všech archetypů, a proto přicházejí na svět s nej-
těžším možným karmickým úkolem, jímž je rozvoj duše. 
Anup pomáhá Horovi plnit jeho spasitelskou misi, obdobně 
jako Jan Křtitel pomáhal Ježíši Kristu, aby pochopil, kdo je 
a s jakým úkolem přišel na svět.

Anupovým úkolem je připravit svou duši i duše blízkých 
na přijetí Boha. Proto najdeme hodně Anupů mezi duchov-
ními, mnichy, soudci, ale také pracovníky pohřebních slu-
žeb a v neposlední řadě i zločinci. Anupové se procházejí  
na tenkém ledě a zahrávají si s věčností.

Někteří Anupové se však s přetěžkým karmickým úko-
lem nevypořádají a namísto toho se vydají cestou Suteha. 
V takovém případě se jeho karmický úkol, v příštím životě 
zkomplikuje a on zpravidla přijde na svět jako Suteh.

Anup má těžkou karmu, ale vězte, že karmické úkoly se 
člověku dostanou podle jeho sil.

Pro některého Anupa řešení karmického úkolu spočí-
vá v tom, že se ničím morálně nezašpiní a nekrade vše, co 
není dobře přibité; pro druhého, že přestane pít a postará se  
o dítě. Oba však mají vyšší úkol a tím je očistit svou duši. 
Anup jako učitel, lékař nebo soudce musí mít čistou duši, 
nedělat chyby a pomáhat ostatním, aby se také duchovně 
očistili.

Anupova životní cesta je jednou z nejsložitějších. Sym-
bolizuje odmítnutí zla člověkem, překonání pokušení hmot-
nými lákadly a následné přijetí jemného božského světa. 
V Královském mýtu bůh Anup člověka provází do říše mrt-
vých. Anupovou matkou je sama příroda a ztělesnění hmo-
ty, pozemská bohyně Nebthet, a jeho otcem je Usir, Vyšší 
duch. Zde tkví vysvětlení Anupova komplikovaného osudu: 
je vlastně nemanželským synem hmoty a ducha.

Na počátku svého života Anup nesmírně trpí, to je nor-
mální. Ovšem důležité je, jak se k utrpení postaví a zda 
je vnímá jako podnět k duchovnímu rozvoji a příležitost  
ke vzchopení se. Neměl by se kvůli vlastnímu utrpení zlobit 
na celý svět, ba naopak by měl pochopit, že svět je nanejvýš 
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spravedlivý a on má povinnost v něm splnit svůj karmický 
úkol. Musí věřit, že to dokáže, oprostí se od strachu a pocitů 
ublížení či zoufalství, uvěří v božské světlo, daruje svým 
nejbližším štěstí a nakonec bude sám šťastný.

Znala jsem jednoho Anupa, který v dětství hodně trpěl 
a upřímně se snažil o pochopení světa i sebe sama. Vystu-
doval psychologii a stal se analytikem, věnoval se sugesci 
a autosugesci a později ho zaujala jóga, ezoterika a bioener-
getika. Nakonec byl zvolen ředitelem velké ezoterické ško-
ly: prostě úspěšná životní cesta. Jenže když dosáhl uznání  
a společenského postavení, začal zneužívat svůj talent k vy-
dělávání velkých peněz a využíval lidi, kteří mu uvěřili. 
Postupně se dal na cestu zla a pomstychtivosti vůči těm, 
kdo mu nepřáli. Je to vzdělaný člověk, který mnoho poznal  
a pochopil, ale nedokázal zkrotit svého vzpírajícího se du-
cha. Vymaní se z pasti a překoná tuto zatěžkávající osudovou 
zkoušku? Byla bych ráda, kdyby jeho anupovská podstata 
zvítězila nad rozpínajícími se sutehovskými vibracemi.

Ano, Anup má před sebou těžké úkoly, ale vždy je do-
stane jen podle svých sil. Čím složitější úkoly, tím více má 
možností, čili náročnost úkolů poukazuje na jeho možnosti. 
Úkolem lidí v Anupově blízkosti je pomoci mu k tomu, aby 
našel sám sebe, je třeba však mít na paměti, že pomáhat to-
noucímu nebo utonout spolu s ním jsou dvě různé věci. Anup 
unese zodpovědnost za sebe, svou duši i své činy, ovšem 
blízcí lidé ho často litují anebo jeho nedostatky omlouva-
jí. Správná pomoc Anupovi spočívá v tom, že mu ukážeme  
a dokážeme, že se vydal nesprávným směrem, ale přitom ho 
neponížime. Je-li však dostatečně vyrovnaný a vše pochopí 
sám, je nutné ho nechat o samotě se svým nitrem. Nechť 
popřemýšlí o životě a životních přáních a omylech, modlí 
se, aby ho vyšší síly neopustily, čeká a věří, že jeho energie 
jsou vznešené.
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