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Obrazy Alfa a Omega v bohaté symbolice hovoří o našem potenciálu narození, žití i odchodu 

na druhý břeh.  

Tyto obrazy jsou malovány na zakázku do kaple domova seniorů ve Dvoře Králové, kde 

doplňují a podtrhují rozjímavou a vznešenou atmosféru tohoto duchovního místa.  

 

Na obraze Alfa můžete najít poselství našeho Zrození.  

Obraz je malován ve zlatých odstínech. Barvách Slunce. Tedy jasné zářivé energie plné 

života.  

Na obraze je hlavním motivem Strom.  

Symbolizuje Strom života, dále nás, jako stav Ducha, i tělo člověka.  

Jeho kořeny zasahují do země, i vody, koruna Stromu je otevřená, zdravě rozvětvená a 

směřuje k Nebesům.  

Postava je něžného, éterického vzezření a její srdíčko zdobí malý něžný kvítek.  

 

Něžnost siluety připomíná naši samotnou něžnost, se kterou přicházíme jako Boží Duch na 

tento Svět. Má nám připomínat tuto skutečnost, - naši něžnost, a Čistotu, se kterou jsme 

sem do života přišli. Je jen na nás, kterou stránku osobnosti pak začneme na své životní 

pouti rozvíjet.  

 

Rozvětvenost koruny Moudrosti symbolizuje výsledky našeho zrání, probouzení na naší 

Cestě. Košatost koruny, to jest Bohatství Ducha získaného Moudrostí z životních prožitků, 

zkušeností.  

Moudrost nechává korunu růst, lístky zelenat a květy pučet. Jemně zelená barva lupínků 

hovoří o jaru, tedy opět zrození. Svěžesti, plnosti síly života. Květy jsou jemné, růžové jako 

symboly něhy, lásky… 

 

Plody naší moudrosti, konání a činy našeho života jsou vyobrazeny citrínovými kamínky, 

které jsou vysázeny v koruně stromu.  

Každý drahý kámen je ozdobou nás, Stromu, a je Plodem Dovršení. 

 

Jsou zde vyobrazeny jak lístečky, tak už i kvítky, ty symbolizují proces vývoje našeho 

konání, fáze našeho zrání a úspěchů našich počínání. 

Některé větve jsou ještě holé, jsou to spící příležitosti. Znamení, že cestu vývoje máme před 

sebou a jsou stále nová poznání, kterých můžeme využít k naší košatosti.  

 

Hlava postavy je ukloněná, symbolizuje Pokoru, naslouchání Bohu.  

Kořeny Stromu jsou zdravé, ne příliš řídké ani husté. Vypovídají o zdravém základu, ze 

kterého Strom vyrůstá. Stejně tak jako my, a naše kořeny, které si stavíme pro náš růst 

v našem žití.  

Strachy mohou vytvořit velmi hustý spletitý kořenový systém, který více bere, než dává. 

Lhostejnost anebo chtíč rychlého růstu zase vytvoří kořenový systém chabý, a přijdou-li 
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životní zkoušky, nepřízeň životního počasí, strom může být zlomen nebo vyvrácen…. Sami to 

v životě známe…. 

Naše zdravé kořeny, jsou proto velmi důležitou základnou k našemu růstu v životě. 

K pevnému a zdravému postoji. Zdravé kořeny, zdravé hodnoty, krása skvoucí se v koruně 

Moudrosti… 

Kořeny zasahují do proudící vody.  

Voda zde symbolizuje tok, pohyb. Kořeny Stromu jsou omývány v průzračné Vodě. Tedy 

Strom, Člověk, roste z Čistoty. A voda zde symbolizuje také Božství. Boha. Kořeny, které 

jsou omývány Bohem jsou základem pro nekonečnou krásu… Kořeny, které sají z této čisté 

Vody, jsou kořeny sající Bohatství Boha. Jeho štědrost, plnost, hojnost, kterou nabízí. Je to 

krásná, živá, čistá Voda – je to Čistota.   

Stojatá voda, to je hniloba, zastavení a stejně tak se to odráží v našich životech, stojíme-li 

nehybně na jednom místě.  

Život i voda to je pohyb. Říká se, vodu nezastavíš… a život také ne… prostě plyne. .. Stejně 

jako voda…  

Plynutí s proudící vodou, se životem, s Bohem a s pohybem Božího Proudu, který jde stále 

kupředu, je pro náš zdravý růst, vývoj, velmi důležitý.  

Na Kořenech Ctností si můžete všimnout některých z důležitých Ctností Člověka na jeho 

zdravé Cestě Životem.  

Každý z Kořenů Ctností tvoří základ pro některou z větví Koruny Ušlechtilosti.  

Najdete zde např. naději, pravdu, mír, čistotu, víru, lásku, věrnost, milost, či soucit. 

 

Květiny rozkvetlé pod Stromem jsou plody naší práce a odraz okolí, ve kterém žijeme. 

Krása, kterou jsme ve svém okolí sami schopni stvořit svými činy. Svým bytím. 

Tato místa jsou vykládána malými českými granátky. Které opět symbolizují završující 

energii plodnosti našeho konání. Plody dovršení. 

Za Stromem je planeta, symbolizující jak Zemi, tak Slunce. Symbolizuje souhru a harmonii 

nebe a země. 

Povystupuje za Postavou na znamení vycházejícího Slunce. Zlaté planety disponující 

nekonečnou září a Světlem, které dává mnoho energie Zrození, jak fyzického těla, ve formě 

novorozeněte, které přichází na tento svět. Ale také připomíná, že tato silná Božská energie 

života je velkou, silnou silou stvoření všeho krásného. Co je nám dovoleno. Co je nám 

dopřáno. A v nekonečných možnostech Božské hojnosti, kterou tato zlatá energie 

symbolizuje, nám připomíná: „Možnosti Tvé Krásy, člověče, jsou nekonečné.  Božská náruč 

Ti dá vše, máš podporu, stačí se na Mne jen obrátit.“ 

A v druhé řadě symbolizuje také zemi, jako hmotu, do které se rodíme ve fyzických tělech.  

Postava má rozepjaté ruce, které otevírá dlaněmi k Nebesům, k Bohu, jako přijímací 

symboliku otevřené náruče Člověka, která má možnost zachytit mnohé z Boží Hojnosti, 
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která je sesílána z Nebes. Je to svým způsobem také postavení „kalichu“, do kterého se 

může vlévat Boží Moudrost. 

Obraz není nijak „církevně zaměřen“, ale přesto obsahuje prvky té, či oné církve.  

A zase naopak, pro Člověka, který volí volnou duchovní pouť, je v mnohé symbolice 

bohatstvím i na jeho vlastní pouti.  

 

Jeden z církevních symbolů je právě i kalich. Symbol proměňování. A to nejen pro církev. 

Kalich se vyskytuje jako symbol v mnoha kulturách. 

Nejen proměňování při bohoslužbách, ale také proměňování nás.  

Naše znovuzrození, další a další, tak jak se měníme, nebo měnit můžeme, během našeho 

života. Jak máme mnoho šancí zemřít a znovu se narodit do lepší a lepší podoby nás 

samých. 

Zrození a život je velký dar, a velká šance, a tento bohatý obraz hovoří o tom, kolik Milosti 

nám je dáváno na naši cestu pozemským životem.  

 

Postavení postavy také svým způsobem naznačuje kříž.  

To proto, že poukazuje na spojení Země a Nebe. Horizontálního s vertikálním. Symbolika 

spojení Ducha s tělem. To spirituální s tím zemským. A ukazuje nám tak, že nebe je nám 

nakloněno a připraveno nás ochránit od všeho zlého.  

Kříž nehovoří o bolesti, jak o něm mnoho lidí hovoří. V minulosti součástí bolesti byl, mnoho 

lidí na něm naposledy vydechlo a vypustilo duši.  

Ale vezmeme-li vysoké poselství Kristova ukřižování, tím co mělo být hlavně vidět, nebyla 

fyzická bolest. Ale to, že máme v Nebi přátele. Že horizontální – fyzickou hmotnou bolest 

ukončí sféra vertikální – tedy ta, co stoupá vzhůru – Nebeská. Že existuje život po životě. Že 

smrt není konec, ale začátek a že stojí za to, i třeba nést nějaký svůj kříž, ale stojí za to najít 

cestu, jak ho odhodit. Odhodit bolest, trýzeň a vznést se k Nebesům.  

Na tomto obraze Zrození nám tedy připomíná tuto důležitou skutečnost, že jsme Boží Duch 

a že stojíme za to, abychom žili ne horizontálně, ale hlavně vertikálně. 

 

Horní polovina obrazu je věnována jemnohmotné sféře- mračna, oblaka… Na pravé straně si 

můžeme povšimnout Svitu, který se snáší na planetu otevřeným průzorem v Nebesích.  

Značí stálé spojení Země s Nebesy. S Bohem.  

Ukazuje na neustálý „dohled“, asistenci Nebes. Stálou přítomnost.  

A někdy zapomínáme, že ji máme. 

Zapomínáme důvěřovat. Zapomínáme se ptát. … prosit… a upadáme do pocitu osamění, 

pocitu, že musíme nést tíhy, a také je sami řešit. A přitom… nikdy nejsme sami.  

 

Nad oblaky ční pohoří. 

Hory jsou symbolikou sídla Bohů, nebeských bytostí. Jejich monumentálnost a výška, jejich 

pevnost a neochvějnost mluví za vše… 

Prostor mraků, který předěluje spodní část malby od vrchní, vypovídá o jemných duchovních 

světech, které jsou výše nad námi. Ne, že by byly vysoko. Ale Jejich Čistota nás převyšuje. A 

také o přechodu z hmotné sféry, skrze sféru éterickou do světů Božských. 



4 
 

 

 

 

Cesta k Bohu, cesta do našeho středu, cesta naší seberealizace, může se někdy zdát jako 

daleká a strastiplná Cesta pohořím.  

Kdy Poutník jde a zdolává různé nástrahy a nebezpečí, prožívá různá dobrodružství a 

Poznání, střídá se temnota noci a jas dne, až dojde svého vrcholu.  

 

Jedni věří, že se rodíme jen jednou a potom odcházíme do Božího Království.  

Jiní věří, že se rodíme vícekrát.  

Tak jako tak, shodnout se můžeme všichni, že pouť tímto světem, tímto životem, bývá někdy 

strastiplná, záludná, vyzývavá, pokušitelská. Ale i krásná a plná slunce, větru nových zítřků, 

vanutí naděje, něžností…  

 

Slunce, které září nad horami a dosahuje svými paprsky až na Postavu, Strom, nám říká, že 

Boží dohled, dohled z Království Nebeského a Jeho blízkost, je stále s námi. Na každém 

kroku. V každé chvíli.  

Hory tedy zvou Poutníka: „Neboj se a pojď. Překonej výšiny, zdolej nástrahy. Žij a zař! 

Stojíme za to. Jsme tu a čekáme na tebe.“ 

 

Lemování horní části obrazu znázorňuje okna, sloupy, palisády, nebeský prostor nebeského 

Chrámu, kam jsme všichni zváni a očekáváni s otevřenou náručí.  

Do našeho žití je nám dáno vše.  

Vše co přesně potřebujeme k tomu, abychom mohli dojít svého dovršení. Nechybí nám nic. 

 

A tak si přiznejme-  skutečně – kolik doopravdy z této hojné náruče jsme během našeho žití 

přijali? Kolika Plody Dovršení jsme ozdobeni? Jak košatá je naše Koruna Moudrosti, a jak 

zdravé jsou naše Kořeny, ze kterých vyrůstáme? 
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Přesto, že tematická symbolika je zde popsána, má sloužit hlavně k orientaci a hlubšímu 

pochopení symbolů. 

Duchovní obrazy, které tvořím, ale mají i jiný, vyšší záměr a tím je, že promlouvají ke 

každému z nás samostatně.  

 

Naslouchejte svému srdci, vnitřnímu hlasu, uslyšíte hned, co Vám říká.  

Jaké zprávy a pocity k Vám nese. Jaká zamyšlení… To jsou zprávy pro Vás nejdůležitější.  

 

Mé malby, které tvořím, slouží hlavně k poznávání sama sebe.  

 

Nejde o to „ten se mi líbí“ nebo „ten se mi nelíbí“. 

… přijměte je jako studijní duchovní materiál sama sebe… 

 

 

Příjemnou prohlídku obrazů, které mají duši, vám srdečně přeje 

 

 

 

Kateřina Pfeiferová 

malířka duchovních obrazů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malba je jemně fluorescentní. Při dobrém nasvícení ve tmě jemně září.  

Plátno 100x200cm 

Vykládáno citrínky a českými granátky. 

Vymalováno na zakázku pro Domov seniorů Dvůr Králové k příležitosti otevření a svěcení kaple  

dne 18.09.2020 

www.obrazy-pfeiferova.webnode.cz 

 



 

Jak vlastně tyto duchovní malby vznikají?

 

Každý člověk má svou vlastní Boží 

A proto, pokud si chcete objednat svůj vlastní obraz, s

důležité, abychom se znali.  

Jemnohmotné informace, které z

z Vašeho nastavení, Vaší duchovní výše, 

Tyto informace jsou Pravda.  

Nelze je překrýt ani tváří, ani slovy.

Tyto informace proudí a září stále do prostoru. A 

vnímat na jakoukoli dálku. Tedy ani osobní 

Pokud by lidé více dbali na svůj duchovní vzrůst, dokázali 

které proudí přímo z Nás. Z Ducha.

 

Celý můj život byl a je Bohu otevřený. 

Již od dětství vnímám bytostné sp

Mohu pro Hledajícího člověka s

symboliky, témata a do slov přepsat vize, které mi z

 

To samé platí i o místech, např. kaplích, modlitebnách, pracovnách apod., kam byste své obrazy chtěli 

umístit. 

Lidské Bytosti, respektive my, Duše

sami sebou“.  

Pokud objednáváte obrazy do podobných pr

která jsou pro vás i Vás vždy přínosná. Pozitivní. Hluboká. A vedoucí kupředu.

např. pro kapli v Domově seniorů ve Dvoře Králové.

 

Mnoho lidí, kteří své obrazy mají, vnímají, ž

ptát, hledat a dostávat zpět odpovědi. 

Harmonizovat a ochraňovat prostory, kde se nacházíte a třeba i vás samotné.

 

Každý z nás je jedinečný. A proto v

témata, různá provedení, techniku…

Duši. 

 

 

Proto říkám, že jsou to obrazy, které se liší. 

A to tím, že mají Duši. 

 

www.obrazy

6 

Jak vlastně tyto duchovní malby vznikají? 

Každý člověk má svou vlastní Boží rezonanci. 

A proto, pokud si chcete objednat svůj vlastní obraz, s Poselstvím a symbolikou přímo pro Vás, není 

Jemnohmotné informace, které z Vás proudí, jsou bohaté informace přímo z Vašeho Božího Zdroje, 

duchovní výše, Vašeho duchovního zrání.  

Nelze je překrýt ani tváří, ani slovy. 

a září stále do prostoru. A skrze naše mimosmyslové vnímání 

na jakoukoli dálku. Tedy ani osobní kontakt není při zadání malby vlastně potřeba.

Pokud by lidé více dbali na svůj duchovní vzrůst, dokázali by navnímat tyto čisté B

Ducha. 

Celý můj život byl a je Bohu otevřený.  

Již od dětství vnímám bytostné spojení s Božím Královstvím, Bohem a Přáteli z tohoto místa. 

Hledajícího člověka s čistým ryzím záměrem, předat pomocí obrazu 

symboliky, témata a do slov přepsat vize, které mi z Božího Zdroje jsou během malby

platí i o místech, např. kaplích, modlitebnách, pracovnách apod., kam byste své obrazy chtěli 

Duše, tvoříme samozřejmě takové, dá se říci „nadimenzování prostoru 

Pokud objednáváte obrazy do podobných prostor, shůry vždy sešlou takové barvy, a taková témata, 

která jsou pro vás i Vás vždy přínosná. Pozitivní. Hluboká. A vedoucí kupředu. Stejně jako tomu bylo i 

Domově seniorů ve Dvoře Králové. 

Mnoho lidí, kteří své obrazy mají, vnímají, že obrazy jsou jako by žily…. Lze se prostřednictvím nich 

ptát, hledat a dostávat zpět odpovědi.  

Harmonizovat a ochraňovat prostory, kde se nacházíte a třeba i vás samotné. 

nás je jedinečný. A proto v této tvorbě mohou obrazy vypadat pokaždé jinak

témata, různá provedení, techniku… Shůry pošlou vždy přesně to, co je důležité pro každou Hledající 

Proto říkám, že jsou to obrazy, které se liší.  

 

Kateřina Pfeiferová
malířka duchovních obrazů

www.obrazy-pfeiferova.webnode.cz            obrazy.pfeiferova@gmail.com

Poselstvím a symbolikou přímo pro Vás, není 

Vašeho Božího Zdroje, 

skrze naše mimosmyslové vnímání je lze cítit a 

kontakt není při zadání malby vlastně potřeba. 

navnímat tyto čisté Božské informace, 

tohoto místa.  

pomocí obrazu informace, malovat 

během malby předány.  

platí i o místech, např. kaplích, modlitebnách, pracovnách apod., kam byste své obrazy chtěli 

dá se říci „nadimenzování prostoru 

ostor, shůry vždy sešlou takové barvy, a taková témata, 

Stejně jako tomu bylo i 

e obrazy jsou jako by žily…. Lze se prostřednictvím nich 

tvorbě mohou obrazy vypadat pokaždé jinak. Mají různá 

Shůry pošlou vždy přesně to, co je důležité pro každou Hledající 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kateřina Pfeiferová 
malířka duchovních obrazů 
obrazy.pfeiferova@gmail.com 


