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Mladá malířka Míša Mašková 
z Vysočiny je autorkou anděl-
ských obrazů, které našly své 
místo v domácnostech či kavár-
nách nejen v Jihlavě, ale i na 
mnoha místech Česka.

Veronika Dawidowicz ז

Kdy jste poprvé objevila „svět 
andělů“?

Odmalička mě svět nadpřirozena 
přitahoval. Kolem dvanácti, třinácti 
let jsem začala vidět kolem lidí auru. 
Pro mě je to úplně běžná věc, kterou 
má kolem sebe každý člověk a neberu 
to jako něco nemožného nebo zvlášt-
ního. Jen mi prostě jednou začala před 
tabulí svítit učitelka (smích). Tenhle 
moment si pamatuji dodnes. 

Ale nebylo to samozřejmě pouze o 
auře, bylo to o spoustě dalších energií a 
bytostech, které ne každý vidí, ale když 
je vnímáte, je to síla. Občas si říkám, 
jestli už nejsem blázen. (smích)

Jak jste se srovnávala s tím, co se 
kolem vás dělo?

Jako dítě jsem byla hrozně zvěda-
vá, ale taky hodně přecitlivělá. Jsem 
zkrátka znamením panna, což mnohé 
vysvětluje. Bála jsem se třeba, že mě 
píchne vosa a já umřu (smích). 

Jó, rodiče to se mnou neměli jedno-
duché. Proto mě mamka učila čistě 
praktickým způsobem umět být nad 
věcí, takže pokaždé, když jsem zača-
la vyvádět, mi stroze odvětila: „To víš, 
že jo, Míšo, umřeš.“ A bylo po strachu. 
Musím se přiznat, že mi tenhle přístup 
zůstal dodnes a naučilo mě to být víc 
nad věcí, což se hodí v momentě, kdy 
je člověk hodně citlivý a empatický a 
má tendence si spoustu věcí „tahat do 
sebe“. 

Jsem vděčná, že jsem se v začátcích 
dostala ke Zdeňce Ďáskové. Právě ona 
donesla dolů „skládání duše“, což je 
duchovní metoda, která je založena na 
zdravém selském rozumu a duchovní 
psychologii.

Díky meditacím jsem se začala 
pomalu dávat dohromady a naučila se 
pracovat s tím, co jsem běžně vnímala 
a cítila z lidí nebo třeba i míst.

Kdy jste namalovala svůj první 
obraz?

Tak to pár let trvalo (smích), než se 
mi to otevřelo a obrazy začaly „sví-
tit“. Přišlo to ke mně ve chvíli, kdy 
jsem to nečekala, a nebyl tam ten kla-
sický chtíč, kdy má člověk v začátcích 
tendence zachraňovat svět a všem 
duchovně pomáhat. Už jsem si něčím 
v životě prošla, zažila jsem nepříjem-
né i hodně bolestivé situace, a to člo-
věka tak nějak vytesá. Lidi, kteří mají 
s takovou silou pracovat, si duchovno 
najde samo. Mně se to otevřelo, když 
jsem malovala první andělský obraz na 
míru pro kamarádku k narozeninám. 
Do měsíce se strhla neskutečná lavi-
na. Místo 200 lidí na Facebooku jsem 
najednou na stránce měla třeba čtyři až 
pět tisíc fanoušků během pár dnů. 

V co věříte?
Mám víru v sobě. Nejsem vyhra-

něná vůči žádnému náboženství. 

Andělské obrazy 
 M. Mašková tvoří intuitivní obrazy ז
na míru pomocí automatické malby na 
základě fotografie nebo data narození. 
„Během tvoření musím přesně vědět, 
že za mnou stojí anděl a nikdo jiný,“ říká 
Mašková. Každý obraz má být odrazem 
svého majitele. Barvy, motiv, síla obrazu i 
jeho energie – to vše má důležitý význam 
a poslání.  -vd-

Často nám nedochází,  
že duchovno máme každý v sobě

Někteří lidé, kteří věří v Boha, sice 
možná chodí každou neděli do kos-
tela, ale pravidel, která by měli ctít, 
se nedrží. A nemusí to být ani přímo 
desatero, ale i obyčejná lidská pra-
vidla: nepomlouvat, neřešit ostatní, 
nezávidět, nepřát někomu něco zlé-
ho. Měli bychom hledat víru v srdci, 
a ne v hlavě.

Hovořila jste o duchovnu. Jak bys-
te je specifikovala?

Je zažité dogma, že duchovno je 
bílý háv, že duchovní lidé nemluví 
sprostě, nepijí alkohol. Já mám nej-
radši přirozené lidi, kteří duchovno 
mají v sobě. Třeba některé babičky či 
dědové na vesnicích. Žijí si svůj život 
v souladu s přírodou, jsou pokorní a 
vděční za maličkosti. To je podle mě 
to největší duchovno. 

Nebo to, co často mívají například 
mámy u svých dětí. Velmi intenziv-
ní pocit, že se něco děje, a pak jim 
opravdu volají ze školy, že se ně-
co stalo. Nebo když se vám na prv-
ní pohled někdo nezdá a vy po ča-
se zjistíte, že váš dojem byl správný. 
To jsou příklady, které zažil každý 
a nikomu nedochází, že i tohle je 
duchovno. Podle mě je mnohem 
lepší cítit se vnitřně v pohodě, než 
abych jezdila na všechny možné 
duchovní kurzy a sbírala jeden cer-
tifikát za druhým. Copak na to ma-
jí obyčejní lidé s rodinou na krku 
vůbec čas? 

Pro vás je tedy ten „jiný“ svět běž-
nou součástí denního života?

Maluji andělské obrazy, vidím 
auru, pro mě je prostě tohle přiro-
zené. Je to moje součást, můj život. 
Ale všeho s mírou. Není to tak, že 
bych vyšla ven a stala se ze mě éte-
rická bytost. Snažím se normálně 
žít. Jak říkám: „Maso jím, pivo piju 
i sprostě si občas zakleju a přesto 
duchovní život žiju.“ Lidé zapomí-
nají na klasickou intuici a papouš-
kují fráze, které přečetli v nějakých 
knížkách, ale postrádá to smysl i 
hloubku.

Mezi lidmi, zabývajícími se energi-
emi či léčitelstvím, se najdou tací, co 
si z toho udělali výnosný byznys…

Lidi podléhají různým léčitelům, 
kteří jim na dálku řeknou, že mají na 
sobě převtělené duše a karmická pou-
ta, že mají zatíženou karmickou rodo-
vou linii, a že budou například do roka 
nemocní. Občas tomu pak lidé uvěří a 
pak mi vyděšeně volají, že po nich chce 
pán zálohu pět tisíc, aby je mohl léčit 
na dálku. Na tohle si opravdu dejte 
pozor. Znám spoustu lidí, kteří místo, 
aby lidem pomáhali, snaží se je „léčit“ 
dlouhodobě a tahají z nich peníze. 
Z toho je mi vždycky smutno, a hlavně 
to hází negativní světlo i na ty, kteří se 
snaží pracovat čistě a upřímně.

Takže nějaké léčení na dálku nebo 
po telefonu nefunguje?

Když se chcete naučit číst, taky 
nedáte slabikář sousedce. Duchov-
no je o tom, že na sobě musíte makat. 
Vždycky je všechno jen a jen na vás a 
Mašková to za vás neodčaruje. Lidé 
jsou ale často líní nebo si zkrátka jen 
neví rady a byli by radši, kdyby to za 
ně někdo udělal. Jenže tak to nefun-
guje. Má to možná nějaký krátkodobý 
placebo efekt, ale ve finále vás to ni-
kam neposune. 

Dokážou se i ti největší realisté 
dostat k duchovnu?

No ježišmarjá, velmi často. Napří-
klad když mají nemocné děti, 
vyzkoušeli už všechno možné a 
nic nefungovalo. Pak se uchýlí i 
k duchovnu. Nebo lidé, kteří proži-
li klinickou smrt. Ti pak také spous-
tu věcí přehodnotí a začnou si života 
užívat víc. 

Zarputilí realisté se také k duchovnu 
často dostanou skrz své zdravotní pro-
blémy. Když totiž člověk neposlouchá 
duši, tak se to ozve na těle. 

Věříte na osud?
Každý máme něco napsaného, ale je 

na nás, jak se k tomu postavíme. I osud 
můžete změnit. Jsou věci, které jsou 
nalajnované, ale když jdete v souladu 

se svou duší, tak jste na správné ces-
tě. Můžeme jen čekat, anebo můžeme 
začít něco dělat. Záleží na každém 
z nás.

Je důležité plnit si sny?
Samozřejmě! Všichni si musí plnit 

sny. Dělat věci, které nám dělají radost. 
Jen obyčejná procházka v přírodě nám 
pomáhá a uzdravuje nás. Tohle jsem si 
do hloubky uvědomila během studia 
arteterapie, kde je i obyčejná procház-
ka a sledování větví ve větru úžasnou a 
hlubokou terapií. Cokoliv, co nám dělá 
dobře. 

Spousta lidí může oponovat, že to je 
blbost, ale pokud nám to dělá dobře u 
srdíčka, tak je to to nejlepší, co pro se-
be můžeme udělat. A za tím si stojím. 
Je potřeba, aby lidé občas vypli, tvoři-
li, hráli si a uměli odpočívat, protože to 
je to, co nám často tolik chybí. Doba je 
rychlá, náročná a my si zapomínáme 
hrát.

Blíží se Dušičky, co si myslíte o té-
to tradici?

Je to hezká, silná tradice, která by se 
měla udržovat. Pro mě je to čas, kdy 
prožíváme emoce tak nějak hloubě-
ji. Člověk by měl znát svou minulost, 
vědět něco o svých předcích, protože 
se z toho může sám o sobě hodně 
dozvědět. Je pěkné, když si lidé na své 
blízké vzpomenou. Taky pak budeme 
chtít, aby si na nás někdo vzpomněl, 
no ne? I když spousta z nás ten rituál 
neprožívá srdcem. Jde zapálit svíčku 
jen proto, že by se to mělo. 

Když jsou Dušičky, vzpomenu si na 
dědu, prababičku. Cítím je u sebe. Na 
Dušičky kontakt s dušemi zesiluje. 

Samozřejmě nejhezčí je, když si na 
toho člověka vzpomenete kdykoliv 
během roku. Ať už zapálením svíčky, 
nebo mu pošlete zprávu „tam nahoru“. 
To je podle mě důležité.

SOUČÁSTÍ Míšina života je například i to, že vidí auru. I přes nadpřirozeno, 
které ji v životě provází, se však snaží žít normální život. Foto: archiv MM


