
Vážení a milí Přátelé z Cest k sobě,  

Dovolte mi představit vám druhý obraz z vaší Zlaté Kolekce Vesmírných Bran, který k vám přišel. 

 

Tento druhý motiv, stejně jako první, přišel s velmi silnou energií. Je to posun k otevřené Cestě. 

Opět, stejně jako ten první, První Brána, hovoří tento motiv o současné době, do které jsme vešli, vcházíme. A 
poodkrývá její Vyšší Záměr, Její Poselství. 

Vnímala jsem velkou potřebu, abychom na obraze spatřili Archanděla Michaela. Je zde jako Bojovník, Brána i 
Soudce. 

Původně se zdálo, že ve zdvižené ruce bude dřímat svůj meč, ale nakonec se tak nestalo a mám vyřídit, že 
přesto, stále je jeho atributem, ale na tento obraz meč jako takový nepatří.  

Zdvižená ruka ho (meč) mimojiné má připomínat, na znamení „vždy Boje za Spravedlnost, Světlo a Boha“. Ale 
v tomto případě, aby nesklouzávala pozornost na meč, je zobrazena pouze ruka. Protože na tomto výjevu je 
důležité, že je vztyčená nad Cestou. Nad Novou Cestou.  

Dlaň směřující k Cestě vypovídá o Jeho ochraně této Cesty. Má nad Ní dohled.  

Vymalovaná pozice obou rukou není náhodná, vyjadřuje Balanc. Nutnost vybalancovat obě naše strany levou, i 
pravou, emocionální i logickou, spirituální a hmotnou, stranu „srdce“ a stranu „mozku“ (uvádím nějaké lehko 

uchopitelné příklady – levá a pravá strana obsahuje mnoho informací, to sem nyní nebudu vypisovat), k dosažení rovnovážné 
chůze. Něco jako např. provazochodec. Balancuje rukama nahoru a dolů, až chytí rovnováhu k pevné a rovné 
chůzi. Na to nás tedy upozorňují Jeho ruce. 

Cesta… Nacházíme se v absolutně mimořádné a jedinečné Době. 
Je to nová Cesta.  
Sem mohou vkročit pouze Ti, kteří upřednostňovali životní práci ve jménu rozkvětu Ducha, Vyššího Poznání,  
pěstění Blaženosti a Dobra Ducha. Ti, kteří se snažili nechat zde v těchto pozemských sférách kvést Boží Květy – 
což jsou laskavé myšlenky, vlídná slova, čisté činy bez pozadního úmyslu. A to dokonce i v bolestech, těžkosti, 
nářku a utrpení…. 
 
Na tuto Cestu vstupují Ti, kteří na miskách vah, jež Archanděl Michael drží v ruce, budou v misce Boží Hojnosti.  
Jedna miska je Květná a druhá Kovová. 
 
První miska je Boží Hojnost Ducha. 
Má podobu množství květů. Symbolizují jaro – to je doba, která přichází a také jaro v nás. Jaro to je příliv nové 
síly, plodnosti všeho, do čeho se jaro vlije. Květy vždy symbolizují Boží nekonečnost Jemnosti, Laskavosti, Lásky, 
a znovu - …jara… Potenciálu krásy a nových příležitostí. Navrch, květy evokují také křehkost, něhu, vzdušnost, 
lehoučkost…   
Miska může také připomínat hnízdo.  
Což evokuje bezpečné, teploučké místečko (pro nás lidi je to připodobnění k Boží náruči ) mláďat ptáků, kteří se rodí 
z vajíček, a kde je o ně v měkoučku postaráno. Tedy i nám Bohem nabízené/poskytované bezpečné místečko, 
pro spirituální bytosti jako jsme my – člověk – který je stejně podoben svým vývojem jako zárodek ve vajíčku.  
Jednoho dne každý z nás může začít proklovávat slupku skořápky- to je nevědomost.  Každý z nás může 
proklovat skořápku, aby mohl spatřit Světlo. Čili proklovat se skrze nevědomost a skrze přerození – ze zárodku 
žijícího ve vajíčku - v nevědomosti, proměnit se - přerodit se v ptáka. Pták symbolizuje volnost…. 
Takže později, až na to budeme mít, můžeme dokonce i vyletět z hnízda.  



To je volnost po dovršení růstu – to je přeměna malého holátka v ptáka. Co se této přeměny týče (let ptáka), tak 
tady toho máme stále ještě hodně před sebou – zatím jsme ty klubající se z vajíčka. Tak potom, až budeme moci 
státi se ptákem, vylétneme už sami, a opustíme také hnízdo, které až do této fáze bylo naším bezpečím, a 
úkrytem, ale pro létajícího svobodného ptáka, by již bylo vězením a omezením… Takže až tehdy dosáhneme 
úrovně ptáka, budeme Svobodní…. 
Ale i v této úrovni se jednou v budoucnu budeme třídit, protože budou Ti, kteří poletí a Ti, kteří budou chtít 
zůstat v domnělém pohodlí a teple hnízda. A nebudou se z něho chtít hnout. 
Jak však vidíme v této rozhodné době, mnoho lidí se, se snaží udržet holátka ve skořápce a někteří tuto skořápku 
ani nehodlají opustit. 
V této misce jsou zkušenosti, které původně byly bolestí, ale byly pochopeny a vykoupeny Poznáním. 
Hluboké hodnoty nabyté prožitkem, zklamáním i bolestí, a pochopením nakonec. Vzdání se všeho zlého... 
Nalezení Pokory, vnitřního Míru. Touha Být víc. (myšleno duchovně růst). 
Zde jsou si všichni rovni. Není nepřátel. Je Jednota. 
O tom tedy hovoří miska vpředu, blíže k nám.  
 
V pozadí, dále od nás je miska jednoduchá. Kovová.  
Hladká. Dost možná i díky tomu velmi kluzká, je lehké díky tomu spadnout na její dno.  
Kov je studený, materialistický, obsahuje hodnoty lidí, kteří dobývají silou. Emoce a prožívání srdcem jdou do 
pozadí. Jsou považovány za nesmysly a slabosti. Logické úsudky hrají v prospěch takového člověka. Vše se musí 
dobře spočítat a lícovat s propočítaností životních kroků k „úspěchu“. Svoboda je kořist. Je to život predátorů... 
Svoboda se vynucuje tlakem. Svoboda je určována. Svobodný je ten, komu se podařilo vydrápat se na vrchol 
hlav a těl, po kterých lezl.  
V této misce hranice posunu určují pouze zkušenosti získané mozkem. Vítězem se cítí ten, komu se podařilo 
„více utrhnout“, „více ovládnout a přemoct ty druhé“. Vše je o síle, o přetlačování, o utlačování. O větších a 
menších. O mocných a o poddaných. Vše je o jednotlivci. Jednota je jen spojení jednotlivců v armádu, která 
porazí silou nepřítele. 
Mistička také připomíná starou misku k vážení mincí. Tedy hmotných statků. Lidé v této misce určují váženost 
člověka podle hmotné slávy. 
Jsou to lidé jiných hodnot, jiných vyznání, než Ti, kteří jsou v Misce Květů.  

V dnešní rozhodné době – tj. pravý čas, kdy se mají zárodky vyklubat z vajíček v holátka, aby mohli vzhlédnout ke 
Světlu, Těm se otevřela Nová Cesta.  
Je to Ta, kterou Michael otevírá, a střeží, a na misky vah je vložen každý, kdo chce k této Cestě vejít a vstoupit na 
Ní.  
 

Misky nejsou k pozorovateli vodorovně čelem, ale Květná je vpředu a Kovová vzadu,  

Nikoli takto: vlevo   vpravo   ale takto:                     zadní 

    

     přední 

 

Veliká Archandělova křídla symbolizují Jeho široké Pravomoce, rozmach Jeho působnosti. 

Roztažená křídla s viditelnými pery opět poukazují a dávají nám přímo před oči – Svobodu ve formě ptáka, letu, 
křídel, které umožňují vzlétnout…. 

Cesta sama se klikatí daleko do dáli. Podle toho sami můžeme odcítit, jak dalekou to cestu ještě před sebou 
máme… 



Oblaka po levé straně symbolizují takové „první nebeské sféry“ 
zátěží, možná ve hmotě, ale ne už v takové tíze jako zde na Zemi, ale dost možná jsou to počáteční formy  forem 
bez tíhy – bez těla.  

Je pět pruhů, které procházejí z pravé strany na levou a tam jsem vnímala, že je to nastínění poč
které jsme stoupli. 

Zlaté odlesky evokují pohyb, život, stálou proměnnost, dech, dýchání, pulzaci. Zkrátka vše co je spojeno se 
životem a život s proměnou a s pohybem vpřed. 

Na hlavě Archanděla se vymalovala helmice s
informací skrze symboly – a to kůň, a oheň.
Tento chochol je z koňských žíní.  (zde bychom vypsali i symboliku koně, která zde hra
Také může evokovat plamen – oheň. Není zde symbolem zkázy, ale užitku, aby spálil vše destruktivní a nečisté. 
Je zde Ochranou k pročištění Průchodu Branou.
Chochol je symbolem Síly. Bojovníka. Ukazuje, že boří netečnost, nehybnost a setrvačnost. 
Je Vůdcem Archandělů… kdo krásnější může přijít a vést na Novou Cestu nás…
 
Co se týče symboliky koně, ve zkratce, je to síla která očišťuje a oživuje Ducha. Osvobozuje Ducha, který je 
ovládnutý touhami, a pudovými instinkty. Koně se často spojují se Slun
koních, kteří táhnou zlatý vůz po obloze 
 
Zajímavé vědění je i toto:  
Spojení  koně(chochol)  a  ptáka (křídla)  
Symbol  koně  a  ptáka  je  spojen nejen  se  solárními duchovními bytostmi
to je ten, který obnovuje život,  je  spojen s  
Pták i  kůň  vystupují  velmi  často  v  různých  kulturách ve  
A vezmu – li ohled k tomu, jaká Štěstíčka mi teď přichází 
ukázán Svatý Průvod, který kráčí sem na Zem. Plný Božských Bytostí, které tančí a
pozitivity a Radosti, která je Jim vlastní přicházejí sem.
Co je právě zajímavé je to, že v Průvodu je velmi silná ženská energie, mnoho ženských Bohyň. Upozorňují na 
konec temné, tvrdé a energie muže. Jdou se Svou Láskou a silou Ženy. .. slovy těžko popsatelné…
 
Mnoho křišťálků zdobí hrany obrazu, ukotveny ve 3D hmotě. 
Jsou připomenutím Čistoty, Průzračnosti. Odebírají negativity, dodávají rovnováhu, pozitivitu… jejich síla je v
spirituální. Více jistě můžete dostudovat již sami.
3D hmota opět symbolizuje přechod z

 
 
Kéž je tento obraz motivem, studijním materiálem i inspirací k
K dodání důvěry, že žádná snaha není zbytečná a ani žádná bolest marná. Že vše má svou cenu, a také svůj čas. 
A že nic není navěky, a vše je v pohybu.
Kéž je naše víra pevná a srdce otevřená!
 

Oblaka po levé straně symbolizují takové „první nebeské sféry“ – tedy možnost nejen inkarnace do forem s
takové tíze jako zde na Zemi, ale dost možná jsou to počáteční formy  forem 

pravé strany na levou a tam jsem vnímala, že je to nastínění poč

Zlaté odlesky evokují pohyb, život, stálou proměnnost, dech, dýchání, pulzaci. Zkrátka vše co je spojeno se 
pohybem vpřed.  

helmice s chocholem. Je to zde vázáno hned na několik dalších souvislých 
a to kůň, a oheň. 

(zde bychom vypsali i symboliku koně, která zde hra
oheň. Není zde symbolem zkázy, ale užitku, aby spálil vše destruktivní a nečisté. 

pročištění Průchodu Branou. 
Chochol je symbolem Síly. Bojovníka. Ukazuje, že boří netečnost, nehybnost a setrvačnost. 
Je Vůdcem Archandělů… kdo krásnější může přijít a vést na Novou Cestu nás… 

Co se týče symboliky koně, ve zkratce, je to síla která očišťuje a oživuje Ducha. Osvobozuje Ducha, který je 
ovládnutý touhami, a pudovými instinkty. Koně se často spojují se Sluncem, září…  v
koních, kteří táhnou zlatý vůz po obloze – slunce… světlo… apod… Často jsou spojováni se Světlem. Silou Boží. 

Spojení  koně(chochol)  a  ptáka (křídla)  odkazuje  na  silnou  symbiózu  slunce (kůň)  a  života  (pták).  
spojen nejen  se  solárními duchovními bytostmi,  ale  také  s  kultem  vegetativním,  

spojen s  „matkou“  = ženskou energií. 
asto  v  různých  kulturách ve  spojení  s  ženskými  božstvy.  

tomu, jaká Štěstíčka mi teď přichází – jejich témata – malby-
ukázán Svatý Průvod, který kráčí sem na Zem. Plný Božských Bytostí, které tančí a
pozitivity a Radosti, která je Jim vlastní přicházejí sem. Obejmout a vyléčit Ty, kteří na to čekají.

Průvodu je velmi silná ženská energie, mnoho ženských Bohyň. Upozorňují na 
energie muže. Jdou se Svou Láskou a silou Ženy. .. slovy těžko popsatelné…

Mnoho křišťálků zdobí hrany obrazu, ukotveny ve 3D hmotě.  
Jsou připomenutím Čistoty, Průzračnosti. Odebírají negativity, dodávají rovnováhu, pozitivitu… jejich síla je v
spirituální. Více jistě můžete dostudovat již sami. 
3D hmota opět symbolizuje přechod z hmotného hrubozrnného do spirituálního éterického.

Obraz je jemně fluorescentní. 

Kéž je tento obraz motivem, studijním materiálem i inspirací k našim duchovním snahám.
dná snaha není zbytečná a ani žádná bolest marná. Že vše má svou cenu, a také svůj čas. 

pohybu. 
Kéž je naše víra pevná a srdce otevřená! 

 
Malířka obrazů, které mají duši

tedy možnost nejen inkarnace do forem s lehčí 
takové tíze jako zde na Zemi, ale dost možná jsou to počáteční formy  forem 

pravé strany na levou a tam jsem vnímala, že je to nastínění počtu dimenzí, o 

Zlaté odlesky evokují pohyb, život, stálou proměnnost, dech, dýchání, pulzaci. Zkrátka vše co je spojeno se 

Je to zde vázáno hned na několik dalších souvislých 

(zde bychom vypsali i symboliku koně, která zde hraje roli). 
oheň. Není zde symbolem zkázy, ale užitku, aby spálil vše destruktivní a nečisté. 

Chochol je symbolem Síly. Bojovníka. Ukazuje, že boří netečnost, nehybnost a setrvačnost.  

Co se týče symboliky koně, ve zkratce, je to síla která očišťuje a oživuje Ducha. Osvobozuje Ducha, který je 
cem, září…  v mytologii se hovoří i o 

světlo… apod… Často jsou spojováni se Světlem. Silou Boží.  

a  života  (pták).   
,  ale  také  s  kultem  vegetativním,  

s  ženskými  božstvy.   
- tedy k říjnu 2021,- byl mi 

ukázán Svatý Průvod, který kráčí sem na Zem. Plný Božských Bytostí, které tančí a zpívají a s celou vlnou 
Obejmout a vyléčit Ty, kteří na to čekají. 

Průvodu je velmi silná ženská energie, mnoho ženských Bohyň. Upozorňují na 
energie muže. Jdou se Svou Láskou a silou Ženy. .. slovy těžko popsatelné… úchvatné… 

Jsou připomenutím Čistoty, Průzračnosti. Odebírají negativity, dodávají rovnováhu, pozitivitu… jejich síla je velmi 

hmotného hrubozrnného do spirituálního éterického. 

našim duchovním snahám. 
dná snaha není zbytečná a ani žádná bolest marná. Že vše má svou cenu, a také svůj čas.  

 
  Kateřina Pfeiferová 

Malířka obrazů, které mají duši 
29.10.2021 


