
Obraz Omega nese širokou symboliku 

 

Nese název: 

Cesta k Poslednímu Soudu 

 

Dominantní postava na obraze drží v ruce meč.  

 Ten je symbolem ochrany, ale hlavně boží spravedlnosti, která tne vždy s absolutní přesností a 

spravedlností do každého zla, či nepravosti. 

 Rukojeť meče nese písmeno omega na svém vršku  - tedy konec, a vlastně i nový začátek. Konec bez 

konce. 

 Současně představuje symbol kříže. Symbol, Ježíše Krista - spojení vertikálního s horizontálním. Spojení 

nebe i země, - „jak nahoře, tak dole“.   

 Dále poukazuje na „přetnutí“ času a prostoru – tedy ukončení etapy – smrt – přetnutí nějakého„běhu“. 

Ostří meče může připomínat ručičku kyvadla na hodinách – „všeho dočasu“. 

  

Obraz dole „začíná“ jedním velkým schodem a následně schodištěm, které se vine do dáli, a stoupají po něm 

Duše.  

 Jsou to schody za prvé k Poslednímu Soudu, za druhé symbolizují schody, po kterých kráčíme našimi životy 

a stoupáme po nich k Bohu.  

 Plášť Duchovního Hlídače je rozevřený, ukazuje „Co je za oponou“ a dává vycítit, že v pravý čas „máchne“ 

mečem spravedlnosti a utne časovou linii a naše cesta přejde z jednoho stavu bytí do druhého a budeme 

kráčet po jeho schodech. 

 Zároveň promlouvá k osamělým poutníkům životem, k nemocným, k slabým, že se není čeho bát, že jeho 

náruč i náruč boží, je náruč otevřená- proto obraz začíná prvním velkým schodem – ukazuje nám vřelost 

náruče božího království - náruč je otevřená. Stačí „jen vstoupit“.  

 Postavy na schodech – Duše, Poutníci – mizí v Bráně Světla, kde již rozhoduje Vyšší Moc. 

 

Postava na obraze zastupuje několik osob, bytostí, funkcí –  

V obraze můžeme vnímat Smrt, Strážce, Ochránce, Spravedlnost - je to Archanděl Michael. 

1. Informace, která mi jde je: Ochránce  

Je pevný, rozhodný, spravedlivý 

 

2. Archanděl Michael – tedy „Bohu podobný“ 

 Nebeský Ochránce v boji s Temnotou 

 Průvodce do Nebe (také ochránce) 

 Duše lidí bojujících v Čistotě nalézají jistou pomoc v Archandělu Michaelovi – stejně tak jako 

v Panně Marii – (jejíž podobnou, starostlivou energii zjevuje měsíc za Archandělovou hlavou)  

 Sv.  Pius XII 08.05.1940 pravil – 

„Vést duše k Bohu do nebeské slávy, to je úkol, jenž liturgie i tradice přiřazují Archandělu 

Michaelovi.“ 

 V jeho síle, spravedlnosti nacházíme velkou oporu 

 



 

Za hlavou září svatozář. Ale také symbol Měsíce –  

 Měsíc jako symbol vznikání a zanikání, neustále se opakující fáze, jako narození, růst a smrt…  

 „Znovuzrození“ Měsíce nám má připomínat proces / naději -  zmrtvýchvstání. 

 Měsíc je také spojován s pannou Marií, která je také vyobrazována s Měsícem u nohou 

 

Obraz celkově v člověku vyvolává pocit bázně.  

Pocit absolutní, neúprosně nahé pravdy, spravedlnosti, bez okolků. 

Pravda, která bude prohlédnuta až do samého nitra Jsoucnosti Člověka, na jejímž základě stojí Poslední Soud. 

Není třeba vlastně nikoho, kdo by soudil, stačí se podívat dovnitř a na základě pocitů, se člověk „odsoudil“ sám. 

Tento obraz se dívá „dovnitř“ – a každý to cítí… 

Nejde o „soud“, ale o Pravdu. 

 

Široká ramena postavy dávají najevo nejen 

 „sílu“ a „moc“, jistý krok, ale také  

 znázorňují ramena, vahadla vah, která jsou na ramenech zavěšena.  

 Je to spravedlnost, opět také zásahy „osudu“ – nic není náhoda, pokud budeme sypat svými skutky pouze 

do jedné z misek vah, brzo se váhy převáží.  

 Mají funkci zobrazit jak spravedlnost, tak čas. 

 

Jde mi informace, že tento obraz je pro váš ústav dosti zásadní. Neboť lidé v něm tráví poslední sklonky, či konce 

svého života. Je dobré sebezpytovat. Činit sebereflexi. Pokání. Rozvažování.  

Obraz vám také pomůže stahovat duše zemřelých do koridoru, vstupu k branám Nebeským. (nebudou se vám tak 

stahovat po domě/budově) 

 

Poslední co slyším, je věta: 

„Jaký dojem ve Vás vyvolává tento obraz - Poslední Soud? 

Jste připraveni?“ 

 

 

 

 

 

 



 

Obraz bude malován v podobě noční obloha a rozevlátý Ochránce, Bojovník Archa. Michael. 

V prostorách odhalených pod pláštěm září hvězdy, točité schody mizí v Bráně Světla – místě přechodu. 

 

Vnímám tmavě modré, tmavě fialové, bílé odstíny a kombinace těchto barev. Detaily budou dotvořeny při malbě. 

 

Z našeho pohledu levá strana nahoře šikmý roh, až zhruba do poloviny obrazu by měla být vykládána sypaným 

ametystem.  

 Tento drahý kámen dá další velkou, duchovní sílu celému obrazu.  

 Vibruje obraz i prostor do vysokých frekvencí – něhy, lásky, čistoty, opravdovosti, síly, očišťování těl i 

myslí. 

 

 

Více o tomto polodrahokamu lze číst již samostatně. 
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