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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 Omega můžete najít poselství našeho přechodu na druhý břeh. 

 

Na rozdíl od obrazu s tematikou Alfa – počátek – zrození, který srší mnoha informacemi a 

poselstvím – to proto, aby nás povzbudil, navnadil, připomněl, jaký potenciál se v nás skrývá 

a jaké krásy můžeme rozvinout. Jak důležité je žít a žít dobře. Tak obraz Omega je více 

rozjímavým, vzdušným a zklidňujícím obrazem.  

 

Můžeme si povšimnout, že obrazy jsou si podobné v naznačení vrchního klenutí – hrotité 

klenby – oblouku, a to jak na obraze Alfa, tak mračná klenba na obraze Omega.  

Dále se obrazy svým způsobem uzavírají v jeden a to Cestou na Alfa a Schody na Omega – 

je to nekonečný koloběh. Cesta a schody míří k sobě a tvoří symbolický kruh- počátek i 

konec bez konce. Aboslutno…Nekonečno… 

Z jednoho místa vycházíme- Zrození, a během života (naší Cesty, kterou úžasně symbolizuje 

světelný kříž, který je nainstalovaný mezi obrazy v Kapli), přecházíme na schody odchodu 

do Božských Světů.  

 

Omega je malována nebeskými vzdušnými odstíny. Modrou barvou. A dále barvou absolutní 

Čistoty, a to barvou bílou. Místy zlatou barvou, barvou Božskou. 

Přechod z hmotného do nebeského je vyznačen Schodištěm. Záměrně schodiště začíná 

ihned od kraje obrazu, hovoří tak k nám, že Cesta je otevřena každému. Stačí jen jít.  

Náznakem přechodu ze zemského do jemnohmotného je špička hory, kamene, v zemité 

kamenité barvě, stejně tak jako schodiště v odstínech pískovce. 

 

Obraz naznačuje různorodost Duchovních sfér, Světů, Dimenzí. Proto, když přistoupíte 

k obrazu blíže, můžete v náznacích spatřit velké množství Poutníků v různých vrstvách 

Nebeského Království. 

Někteří stoupají po Schodech Světla a jsou již skoro v náruči Božské záře.  

Jiní Poutníci postávají a pohybují se v oblacích, jiní v Modrých Světech… 

Z oblaků vystupují místy špičky hor Nebeského Království a tím opět připomínají Božskou 

sféru. 
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V nejvýše položeném místě modré barvy, v Koruně obrazu, ční vrcholky Království Nejvyšší 

Čistoty, obklopené mraky, oblaky…  

 

Na obraze Alfa jsou nahoře vyznačeny klenby hrotitých oblouků Nebeského Chrámu. Zde, na 

Omega, se vymalovalo prostředí více éterické a jemné. Podobné pouze neuchopitelným 

vlnícím se, vibrujícím energiím.  

 

Přeji vám, abyste našli klid, útěchu, povznesení u obrazu Omega.  

A aby k vám doletěla vaše vlastní, osobní, důležitá Poselství, informace, rady, které oba 

obrazy Počátek a Konec – Alfa a Omega- Zrození a Smrt, do našeho hmotného světa 

přinášejí. 

 

 

Přesto, že tematická symbolika je zde popsána, má sloužit hlavně k orientaci a hlubšímu 

pochopení daných symbolů. 

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

každému z nás samostatně.  

Tyto malby 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 rezonanci.

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

důležité, abychom se znali.  

Jemnohmotné informace, které z

z Vašeho nastavení, Vaší duchovní výše, Vašeho duchovního zrání. 

Tyto informace jsou Pravda.  

Nelze je překrýt ani tváří, ani slovy.

Tyto informace proudí a září stále do prostoru. A skrze naše mimosmyslové vnímání je lze cítit a 

vnímat 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 Božské informace, 

které proudí přímo z Nás. Z Ducha.

 

Celý můj život byl a je Bohu otevřený. 

Již od dětství vnímám bytostné spojení s

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, tvoříme samozřejmě takové, dá se říci „nadimenzování prostoru 

sami sebou“.  

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 

např. pro kapli v 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.

 

Každý z nás je jedinečný. A proto v

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

Duši. 

 

 

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

A to tím, že mají Duši. 

 

www.obrazy
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Jak vlastně tyto duchovní malby vznikají? 
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Lidské Bytosti, respektive my, Duše, tvoříme samozřejmě takové, dá se říci „nadimenzování prostoru 
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Domově seniorů ve Dvoře Králové. 

é 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. Mají různá 
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Proto říkám, že jsou to obrazy, které se liší.  

 

Kateřina Pfeiferová
malířka duchovních obrazů

www.obrazy-pfeiferova.webnode.cz            obrazy.pfeiferova@gmail.com
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Vašeho Božího Zdroje, 

Tyto informace proudí a září stále do prostoru. A skrze naše mimosmyslové vnímání je lze cítit a 
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Kateřina Pfeiferová 
malířka duchovních obrazů 
obrazy.pfeiferova@gmail.com 


