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Otevřete svůj živOt andělské energii!
Mohou energetické obrazy 

zlepšit lidem život?

Není obraz jako obraz. A pro ty, které 
maluje česká malířka Jana Roselli, 
to zřejmě platí dvojnásob. Vznikají 
prostřednictvím automatického 
způsobu malby a jsou inspirovány 
andělskými bytostmi a jejich duchovní 
energií. Na člověka prý mohou mít 
podivuhodný vliv, protože pomáhají 
navodit pozitivní energii, harmonizují 
a pročišťují prostor, v němž jsou 
umístěny. Také dodávají sílu a údajně 
posilují vybrané charakterové 
vlastnosti. Koneckonců, posuďte sami, 
jak působí na vás...

sou různé způsoby, jakými vznikají 
obrazy. Někteří autoři tráví výbě-
rem námětu a přípravou dlouhé 
týdny, než se chopí štětce a pustí se 
do díla. Jiní malíři se však sami sta-
nou štětcem, otevřou se duchovní 

inspiraci a potom se častokrát nestačí divit, co 
se na plátně objeví. To je přesně případ známé 
malířky a výtvarnice Jany Roselli (*1984) 
z Českých Budějovic, 
jež se specializuje 
na vytváření anděl-
ských energetických 
obrazů. „Maminka 
nás od raného dětství 
učila, že každého člo-
věka provází strážný 
anděl, proto jsem měla 
k andělům odjakživa 
velice blízký vztah. Když jsem jednou navštívila eso-
terický obchod, přitáhly mě andělské vykládací karty. 
Právě ty mi pomohly otevřít andělské komunikač-
ní kanály, díky nimž obrazy vznikají,“ vysvětluje 
mladá malířka. A přiznává, že je při malování 
vlastně jen jakýmsi prostředníkem, protože se 
naplno otevírá inspiraci proudící shůry, takže 
dopředu nikdy neví jistě, jaký obraz nakonec 
vznikne. Může právě duchovní proces tvorby 
mít zásluhu na tom, že jsou její malby tak půso-
bivé? Nebo jejich kouzlo tkví v něčem jiném?

Ruku jí vedou andělé...
Jana Roselli se prostřednictvím obrazů a ma-
leb snaží lidem pomoci najít cestu k andělům 
a jejich duchovní energii. Právě andělé prý 
umělkyni vedou ruku a jejich zásluhou mají 
obrazy vyzařovat takovou energii, jakou člo-
věk potřebuje. Díky volbě barev, znaků, geo-
metrických tvarů a jejich uspořádání, ale také 
díky různým kamenům a jejich energii má 
každý z obrazů zcela unikátní působení, které 

prý může výrazně zlepšit životy lidí v jeho 
okolí. „Obrazy jsou naplněny láskou a andělskou 
energií. Proto pomáhají navodit pozitivní energii, 
dodávají sílu, navíc harmonizují a pročišťují okolní 
prostor,“ vysvětluje Jana Roselli. Tyto andělské 
obrazy je podle ní možné tvořit pro konkrétní 
místa, jako jsou kanceláře a pracovní prostory, 
kde prý mohou zlepšovat pracovní vztahy, cel-
kovou atmosféru i pracovní nasazení zaměst-
nanců, ale také pro soukromé domy a byty, 
případně pro veřejné prostory, jako jsou kluby, 
restaurace a podobné podniky. „Energetické 
obrazy se dostanou vždy tam, kde je jejich energie 
potřeba. Buď je možné je přizpůsobit barvám, které 
se vám líbí, protože je právě teď potřebujete, či je 
možné namalovat obraz zcela intuitivně a andělé 
pro vás vyberou právě ty barvy, které jsou pro vás 
důležité,“ objasňuje malířka. Nebo je údajně 
možné vytvořit osobní andělské obrazy určené 
pro konkrétního člověka. Skutečně mu mohou 
pomoci zlepšit život?

Pomoc aRchanděla michaela
Osobní andělské mandaly (energetické medi-
tativní obrazce, jež harmonicky spojují čtverec 
a kruh – pozn. red.) jsou vytvářeny podle jména 
a data narození a jsou vytvořeny pro konkrét-
ní lidskou duši. Podle Jany Roselli mají mít 
pozitivní vliv na psychické a fyzické zdraví 
člověka, protože údajně pomáhají harmoni-
zovat čakry (energetická centra v lidském těle 
– pozn. red.) a toky energie v organismu. Mají 
rovněž pomáhat při řešení životních těžkostí 
a problémů a dodávat člověku radost ze života, 
pocit spokojenosti, klidu a uvolnění. „Mandaly 
vytvářím ve spolupráci s osobním andělem daného 
člověka a archandělem MichaeleM, kteří do man-
dal vkládají andělskou energii, jež na člověka působí 
po potřebnou dobu,“ popisuje Jana Roselli. Každá 
andělská mandala působí různě dlouho – ně-
které po dobu týdnů, jiné měsíce či roky, další 
dokonce bez omezení. Záleží na tom, jak dlou-
ho daný člověk jejich energii potřebuje. „Každý 
člověk pocitově snadno pozná, jestli na něj mandala 
ještě působí, nebo její energie ztratila opodstatnění. 

Mandaly pro miminka
Děti mají mít přirozené spojení s andělskými 
bytostmi, ale pod tlakem společnosti se ztrácí. 
Andělské mandaly prý dětem pomáhají zůstat ve 
spojení s anděly a navíc jim napomáhají k tomu, 
aby ve svém životě našly správný směr.

Mandaly 
pro  
partnery
Andělské 
energetické obrazy 
se začínají stávat 
také oblíbeným 
svatebním darem 
– na základě 
jmen a dat 
narození je totiž 
možné vytvořit 
partnerskou 
mandalu, jež 
znázorňuje vztah 
obou partnerů. 
Je do ní vložena 
andělská energie,  
takže pomáhá 
harmonizovat a 
posilovat vzájemné 
vztahy, podporuje 
i lásku  
a porozumění.

Osobní mandaly 
Každá osobní mandala je jiná, protože je vytvořena pro konkrétní lidskou dušičku. Malířka Jana 
Roselli je vytváří za pomoci osobního anděla daného člověka a také archanděla Michaela. Ně-
které jsou ještě doplněny kameny, takže je magický vliv obrazů ještě posílen jejich energií.

Obraz vyzařující energii archanděla Michaela.

Malba inspirovaná energií archanděla Rafaela.

Malba nazvaná regrese byla vytvořena pro 
ženu, jež prošla regresní terapií a potřebova-
la vyřešit některé niterné problémy své duše.

Obraz s názvem Růst je doplněn kamínky  
a má podporovat především duševní vývoj své-
ho majitele. Ale jeho vliv je mnohem větší... ››
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Jak funguje automatická malba?
 Jihočeská malířka Jana Roselli (*1984) není jedinou umělkyní, která se věnuje 
tzv. automatickému způsobu malby. Dnes jde o poměrně rozšířený styl, který 
získává stále větší oblibu. Ale jak vlastně automatická malba funguje?
Podle obecně přijímaného názoru jde o intuitivní způsob tvorby, kdy člověk 
otevře své nitro a ve zvláštním meditativním, respektive změněném stavu vědomí 
se může napojit na zdroj inspirace. 
 Existují prý různé možnosti, kam se člověk může napojit – podle některých teorií 
se napojuje na své vlastní podvědomí, podle jiných na svoje „vyšší já“. Má ale 
existovat i způsob, jak se napojit na andělské kanály, na přírodní bytosti a další 
duchovní entity.
 Automatická kresba či malba se nepoužívá jen v uměleckém kontextu. Slouží 
také jako diagnostický a terapeutický prostředek, jehož prostřednictvím je prý 
možné nejen odhalit psychické a fyzické problémy zkoumaného subjektu, ale 
také zjistit způsob, jak tyto potíže a vnitřní konflikty napravit.
 Automatické kresbě se prý může věnovat každý, přestože nemá ani špetku ta-
lentu. Tajemství údajně tkví v tom, napRosto se uvolnit, oprostit se od mentálních 
pochodů a myšlenek, otevřít se a nechat vést svou Ruku vyšší inspirací. Podobný 
princip se často používá i při tzv. automatickém psaní, jehož prostřednictvím 
je údajně možné získat mnohé skryté informace. Skutečně to může fungovat? 
Zkuste si to saMi...

Když se na ni podíváte a vnitřně pocítíte 
její vliv a dobře se vám s ní medituje, 
tak stále funguje. Pokud na vás působí 

jenom jako hezký obrázek, tak už splnila svůj účel. 
Pomohla vám s tím, co vás tížilo a co bylo nutné vy-
řešit,“ vysvětluje Jana Roselli.

otevřete svoje nitRo
Každá andělská mandala k člověku promlouvá 
na různých úrovních a pro pochopení jejího po-
selství je potřeba otevřít nitro. „Každý andělský 
energetický obraz je zašifrovaný – každá barva, kaž-
dý symbol, jejich počet a rozmístění, to všechno má 
význam, díky němuž nám mandala může prozradit 
netušené věci. Dalo by se říci, že když se podíváte 
na mandalu, vstupujete do svého nitra a náhle máte 
sílu překonat nové začátky, strachy a můžete se po-
souvat dál a dál,“ upozorňuje malířka. Jednotlivé 
mandaly díky tomu na každého působí trochu 
odlišným způsobem. Některé jsou však vytvo-
řeny tak, že působí obecně na všechny a svým 
vlivem potlačují, či naopak posilují konkrétní 
emoce a charakterové vlastnosti, jako je třeba 
odvaha, prozíravost, pevná vůle, zodpověd-
nost, empatie a podobně. To, jestli andělské 
obrazy fungují i na vás, ovšem musíte posoudit 
každý sám. Popsat jejich energii je totiž obtížné 

– působí hlavně na úrovni duše a ducha. Po-
měrně dobře je však popisují verše věry pe-
xové, která dílo Jany Roselli dokonale vystihla: 
„Maluješ v jemném spojení s těmi, kdo radost barev 
znají. Věnuješ lidem na Zemi poselství, ať si rozkvé-
tají. Čaruješ světla kouzlení a bloudící už ví, kam se 
dívat...“ Tak se dívejte!   Lenka kabeLáčová

Víly a stromy života
Mezi nejoblíbenější patří malby stromů 
života a duchovních bytostí známých jako 
víly. U lidí posilují lásku k přírodě, přinášejí 
jim do života pocit lásky, štěstí a klidu  
a pootevírají dvířka do neviditelného světa

Posilující
mandaly
Některé mandaly 
jsou prý vytvořeny 
tak, aby posilovaly 
konkrétní vlastnosti 
– vlevo malba 
nazvaná odvaha, 
vpravo obraz  
s názvem Zrození 
klidu, který má 
posilovat pocity 
vnitřní pohody.

Některé firmy objednávají energetické 
obrazy do svých kanceláří, protože mají 
zlepšovat pracovní vztahy, celkovou atmo-
sféru i pracovní nasazení zaměstnanců.


