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Životní příběh Jany Sedlmajerové, 
bývalé modelky a herečky, ale 
především výtvarnice a tera-
peutky, je manuálem k pocho-
pení smyslu života i nalezení 
cesty k  sobě. Narodila se do 
dobře situované rodiny, kde se 
z materiálního hlediska žilo jako 
v  pohádce. Její maminka Zden-
ka byla vychovávaná jako mladá 
dáma. Za druhé světové války poznala 
svou první velkou lásku, policejního léka-
ře Zdeňka Müllera. Zamilovali se na první 
pohled. Brali se na Náměstí Míru v kostele 
svaté Ludmily. Štěstí však netrvalo dlouho 
– válka a její nástrahy sehrály svou roli. Prv-
ní manžel Janiny maminky zemřel v březnu 
roku 1941. Jako šéf protinacistické orga-
nizace si před výslechem na gestapu vzal 
cyankáli, aby ochránil své nejbližší a niko-
ho neprozradil. Mladá Zdenka se potýkala 
s obrovskou bolestí, smutkem i strachem, 
a rovněž s dosud nenaplněnou touhou po 
dítěti. Situaci vzal do svých rukou její otec, 
vrchní ředitel Hypoteční banky v Praze, Jan 
Pokorný. Svou dceru seznámil s Václavem 
Peškou, kterého si krátce nato vzala a v říj-
nu roku 1942 se jim narodilo jejich jediné 
dítě: dcera Jana Pešková (Sedlmajerová). 
Od narození byla obklopena krásou, noble-
sou a elegancí. O svůj dětský pokojíček se 

nemusela s nikým dělit. Byl krás-
ný s  vykládaným kazetovým 
stropem, kde si jako malá sni-
la a hledala ve dřevě obrázky. 
Možná právě v tomto období 
se zrodila její vášeň a cit pro 
výtvarné umění. Jak to v živo-

tě bývá, nic není dokonalé, i 
když se to tak mnohdy navenek 

jeví. V pohádkovém světě chybělo 
něco zcela zásadního, co nemělo nic 

společného s drahým nábytkem, koberci či 
luxusními šaty. 

Janě bylo deset let, když se musela vyrov-
nat se ztrátou otce, který zemřel v  roce 
1952 po výslechu u StB. Její matka tak při-
šla o svého druhého muže. Situaci zvlá-
dala hodně těžce, a tak byla Jana nucena 
předčasně dospět a převzít velkou část 
matčiných odpovědností na sebe. Zúroči-
la svůj dar krásy, který jí byl dán do vínku. 
Ve svých 16 letech se stala modelkou, aby 
mohla pomoct s obživou rodiny. Fotogra-
fové ji rádi fotili, a tak o nabídky neměla 
nouzi. Naplňovala jejich představy a před 
objektivy fotoaparátů byla pokaždé úplně 
jiná. Později se dostala k filmu a zahrála si 
více než ve 20 filmech a několika seriálech. 
Spolupracovala se spoustou legendárních 
herců a režisérů. A sama zůstává v paměti 
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mnohých jako úspěšná modelka a hereč-
ka 60. a 70. let. Dokázala propojit příjem-
né s užitečným a skloubit několik povolání 
najednou. Po celý svůj život je především 
výtvarnicí. Vnitřně věděla, že role model-
ky i herečky jsou jen dočasné. Na nedo-
statek pozornosti mužů si rozhodně ne-
mohla stěžovat. Nabídky spíše odmítala. 
Ve svém životě vstoupila do manželského 
svazku celkem dvakrát. Ani jedno z man-
želství nevydrželo z důvodu rozdílných ži-
votních priorit. Jana se nakonec rozhodla 
kráčet životem sama za sebe, nikoli však 
v osamocení. 

Profese výtvarnice, modelky a herečky 
dovedly Janu Sedlmajerovou k dnešnímu 

tvoření obrazů s  pozitivní energií, které 
nazvala Šperky na stěnu. Obrazy jsou ryze 
ruční prací a bez využití jakýchkoli mo-
derních technologií. Obrazy vznikají pod 
vedením intuice a jsou tvořeny technikou 
airbrush. Jejich unikátnost podtrhují šper-
ky do obrazů vsazené. A jak dodává sama 
autorka, Šperky na stěnu jsou pro každé-
ho, kdo porozumí hloubce obsahu v obra-
zech. Kromě tvoření obrazů se Jana věnuje 
i činnosti terapeutky a pravidelně pořádá 
semináře. O svém životě jí byla vydána 
kniha „Detektivka mého života“, ve které 
vysvětluje význam slova zrcadlení na zá-
kladě svého životního příběhu. Za činnost 
výtvarnice získala medaili Franze Kafky  
a cenu Františka Kupky.
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JANA SEDLMAJEROVÁ

INTERVIEW
Tvůj životní příběh dává dohromady hodně za-
jímavý a smysluplný celek. Pro hlubší pocho-
pení všech souvislostí bych ráda začala naše 
povídání v tvém dětství. Jak vzpomínáš na ob-
dobí, kdy jsi měla „všechno“? 
Vyrůstala jsem v přepychu. Překrásná vila s vy-
řezávaným dřevěným schodištěm a zlatými ta-
petami. Luxus prvorepublikového zařízení na 
míru, které nechala udělat maminka. Gobelín  
a starožitnosti byly normálem, krb a pětipo-
schoďová zahrada. Bohatství pro jedno osamělé 
dítě, toužící po lásce, které si hrálo se sousedo-
vými psy, protože svého psa mít nesmělo. Zda-
leka jsem neměla všechno, a to hlavně víc dětí 
kolem sebe a svobodu. Byla jsem zahrnována 
spoutávající a svazující láskou matky, která se  
o mne bála, aby se mi nic nestalo. Krásné obdo-
bí ve hmotě, které mne naučilo dívat se na krá-
su a harmonii, eleganci a noblesu, kterou v sobě 
moje matka měla. Ladnost barev v oblékání  
a její malbu obrazů. Stresující období ve vzta-
zích, ale kdybych to neprožila, neměla bych tolik 
porozumění pro lidi, kteří ke mně dnes přichá-
zejí s podobnými problémy. Ani bychom nevěři-
li, kolik je programů a bloků ukrytých v dětství.

Bylo ti pouze deset let, když ti zemřel otec.  
Co bylo příčinou jeho úmrtí a jak dalece jeho 
smrt ovlivnila další život rodiny? 
Můj táta šel z výslechu komunistických vyšetřo-
vatelů, protože se „provinil“ tím, že se stal svou 

pílí a nadšením bankovním ředitelem. Z výsle-
chu nešel domů, ale rovnou ke svému příteli 
lékaři a tam zemřel. Musel být opravdu hodně 
zmlácen, když ho neukázali ani matce. Údajně 
zemřel na infarkt.

Co to se mnou udělalo? Šok. Byla jsem rozhoze-
na především i z mojí matky, která se hroutila 
už z toho, že jí zemřel již druhý manžel a před 
rokem její tatínek, jenž jí byl oporou až do své 
smrti.

První manžel mé matky byl policejním lékařem 
a zakladatelem odboje proti nacistům. Když ho 
šli zatknout, otrávil se cyankáli a mamina pod-
stoupila několik výslechů u nacistů v Pečkově 
paláci.

Kvůli úmrtí otce jsi byla nucena předčasně 
dospět a převzít spoustu povinností za svou 
mámu. Jak ses s  tím vyrovnávala jako malá 
holka? 
Nic jiného mi nezbylo, než se postavit životu 
čelem. Horší bylo se dohadovat v rodině. Když 
jsem upozorňovala na věci, které se stanou po 
špatném rozhodnutí, nebyla jsem vyslyšena.  
A také se stalo, co jsem cítila, jenže už bylo poz-
dě. Matka s babičkou se domnívaly, že v pat-
nácti letech nejsem znalá života tak, jako ony  
a nedaly na můj názor. Místo výměny bytu Brno 
– Praha uchýlila se máma ke svému bratrovi  
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v domnění, že jí bude nápomocen. Samozřejmě 
se tak nestalo a vše bylo ještě horší, než se na 
první pohled zdálo. Doplatily jsme na to obě.

Pravda je, že co tě nezabije, to tě posílí, a já  
z toho vyšla posílena o spoustu poznatků a ži-
votních zkušeností. 

Do vínku jsi dostala dar krásy, díky kterému 
ses stala modelkou a herečkou. Jako modelka 
sis začala vydělávat od svých 16 let. Jak jsi vní-
mala coby mladá dívka tuto příležitost? 
Krása je dar. Vždy má nějaký hlubší podtext, jen 
nemusíme hned vědět jaký. Vydělávala jsem 
modelingem a potom i natáčením, abych uživila 
celý zbytek rodiny. Matka se starala o domác-
nost a jen prodávala starožitnosti, které zbyly 
po přestěhování, ale své obrazy prodat neu-
měla. Babička se vůbec nedokázala přizpůso-
bit nové životní situaci. Byla jsem ráda, že mne 
osud políbil setkáním s reklamními fotografy, 
jako byli pánové Fred Krammer, Petr Hejduk, 
Norbert Bezděk a jiní, kteří mi nabídli stát se je-
jich fotomodelkou. Rychle se učím, a tak mi to 
šlo docela dobře. 

Zahrála sis ve více než dvaceti filmech a něko-
lika seriálech. Objevila ses po boku největších 
hereckých českých legend. Jaké jsou ty nejcen-
nější zkušenosti, které ti tato profese dala? 
Nikdy jsem se necítila jako profesionální herečka, 

ale jako dobrá fotomodelka ano. Jak vše se vším 
souvisí, tak na Barrandově jsem obkoukala líčení 
a úpravu vlasů, abych to vše mohla uplatnit v mo-
delingu. Tenkrát u nás nestály vizážistky a mas-
kérky, všechno jsme si dělaly sami. Některá z nás 
uměla víc, některá méně, podle vlastní šikovnosti. 
Měla jsem výhodu, že mě fotografové měli rádi už 
proto, že jsem vypadala podle potřeby na každé 
fotce jinak, taky prostřednictvím paruk. K herectví 
jsem se dostala tím, že moje školní fotografická 
brigáda se odehrávala shodou okolností na Ba-
rrandově u pana Karla Ješátka, který mne zasvětil 
do focení na «place». Všiml si mě režisér Jaromil 
Jireš a potom i ti ostatní, a už to jelo samo. 

Co si z toho odnáším? Setkání se spoustou vy-
nikajících lidí, v mnoha případech i přátelství. 
Pohled herců a lidí od filmu na život je jiný, než 
jaký mají výtvarníci. Ráda vzpomínám na Ukra-
denou vzducholoď a výjimečného Karla Zemana, 
který, kdyby byl v zahraničí, stal by se světovým 
režisérem. Ti, kteří nejvíc umí, nemají potřebu 
se vytahovat nad druhé. Juraj Herz, Václav Vor-
líček, Zdeněk Podskalský, Jindra Polák a další. 
Také spoustu hereckých kolegů, kteří se na mě 
nepovyšovali, že nejsem herečka a pomáhali mi. 
Setkání s panem Janem Werichem, Čestmírem 
Řandou, Zdeňkem Řehořem, který se stal i mým 
kamarádem. Bylo to pro mne požehnání, že ne-
musím celé dny sedět za výtvarným stolem, pro-
tože změna je život.

Svatba maminky se Zdeňkem Müllerem Maminka s Janou Maminka Jany – Zdenka Pešková
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Co tě přivedlo od modelingu a herectví na du-
chovní cestu a k poslání terapeutky?
Už jako mladá jsem si všimla, že jsem pro hod-
ně lidí působila jako vrba. Bavilo mě poslouchat 
osudy lidí a dát jim dle svého nejlepšího vědo-
mí a svědomí pozitivní radu. Po revoluci jsem 
začala s jógou a navštěvováním všech možných 
kurzů a seminářů, co byly k dispozici. Své léči-
telské schopnosti jsem prohlubovala studiem 
Esoterního léčení několik let. Ze všech seminářů 
jsem si vzala to, co mi bylo blízké, ale nevyho-
vovaly mně hranice šablon, jak a kam můžeme 
zajít. Vše, co jsem se naučila, a obohatilo mne 
to, jsem používala lidem na míru. Prací na sobě 
a neustálým vzděláváním jsem si uvědomila, že 
čistým kanálem na odpovědi se teď mohu ptát 
přímo a nepotřebuji zprostředkovatele ani ve 
formě metod.

Které formy terapie nabízíš a jakým způsobem 
pracuješ s lidmi?
Při terapiích vycházím hlavně ze svých životních 
zkušeností. Každý člověk potřebuje najít sebe. 
Pochopit své silné stránky, pojmenovat je a vy-
užít pro dobro své i všech okolo. A ty se objeví 
tehdy, když se zbavíme bloků a programů, které 
nám to nedovolí, protože se hlásí o uzdravení. 
Jsou většinou z dětství i minulosti, kterou přes 
pochopení a odpuštění potřebujeme uzdravit. 
Mám dar vidění jednotlivých problémů v jejich 
prapříčině, a tak se snažím vhodnými otázkami 

přimět klienta k tomu, aby si na to přišel sám. 
Je z toho více radosti, než když vám to někdo 
rovnou řekne. Potom vše pochopíme, odpustí-
me v meditaci a úleva s radostí přicházejí hned. 
Nenechám nikoho odejít s neuzavřeným a ne-
vyčištěným odkrytým problémem. Celý život 
nám chodí zrcadlení ke všemu, co potřebujeme 
zvládnout.

Jenže – kolik lidí ví, co to je a umí s ním praco-
vat? A dostáváme ho prakticky každý den...

O svém nevšedním a pestrém životě jsi na-
psala knihu, která vyšla pod názvem „Detek-
tivka mého života“. V této knize lidem krásně 
vysvětluješ význam slova zrcadlení na zákla-
dě svého životního příběhu. Které události tě 
ve tvém životě dovedly k pochopení významu  
a smyslu zrcadlení pro život?
Kotrmelce mého života a neuvěřitelné vedení, 
které jsem dostávala jako hýčkání od vedení své 
duše, aby se mi ve finále nic zlého nestalo. Pod-
mínkou toho však je slyšet, činit a neodkládat 
věci na potom, tedy dotahovat. Pak pochopíme 
v hluboké a opravdové pokoře, co to je, nechat 
se unášet na vlně svého bytí a za všechny si-
tuace poděkovat, neboť jsou vždy pro dobro, 
jen lásku najít. Vše je výzva, zaleží na tom, jak 
se ke všemu postavím. Důležitá je komunikace. 
Spousta lidí se bojí hovořit. Mohu říci vše, záleží 
na tom jak. 

Tatínek Jany – Václav Peška Dědeček Jany – Jan Pokorný Rodiče Jany s dědečkem
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K  zásadním poznáním docházíme hlavně na 
základě zvládnutí těžkých životních situací. 
Jak vnímáš události svého dětství včetně úmr-
tí otce od té doby, kdy jsi pochopila význam 
slova zrcadlení?
Že vše, jak to bylo, bylo správně. Tenkrát jsem  
o zrcadlení neměla tušení, ale zpětné pochopení 
událostí mne velmi uspokojilo. Uvědomila jsem 
si, že kdyby otec nezemřel, byl by poslán třeba do 
uranových dolů a tam by trpěl daleko víc, než když 
se jeho duše rozhodla to vzdát hned. Nikdo totiž 
neumře tak, aby duše o tom nevěděla. Jen my na 
vědomé úrovni to nemáme pojmenované. Ale to, 
co jsem právě otevřela, je pomalu na román. A tak 
pořádám i na toto téma semináře, které usnad-
ní lidem věčně tabuizované téma smrti. Pořádám  
i semináře pro ženy, které nemohou otěhotnět.  
A také nabízím semináře pro děti, které se potýkají 
například s  traumaty způsobenými vlivem rodiny. 
K  tomu mě navedly děti sami, když mě o takové 
semináře začaly žádat. Dokonce se najdou i děti, 
které mají zájem naučit se jak správně meditovat.

Dostala ses v životě do situací, kdy tě osud zá-
měrně na tvé cestě zastavil, abys mohla něco 
přehodnotit a zvolit jiný směr? Co bylo pro tebe 
osobně to nejtěžší, s čím ses musela poprat? 
Nejtěžší bylo rozhodování. Prodám sebe, kvů-
li dekretu na byt a půjdu proti svým zásadám? 
Neudělala jsem to a také mi bylo potom pomo-
ženo. Tím, že jsem se rozhodla správně.

Zázračné uzdravení před operací slepého stře-
va. Jakmile jsem pochopila psychický důvod 
onemocnění, bylo mé zdraví zachráněno a skal-
pel se mne nedotkl. Nacházela jsem se v těž-
kých psychických situacích před rozvodem, tak 
se ucpalo slepé střevo. Proč? Neuměla jsem ze 
sebe vypouštět psychické odpady. Šla jsem za 
kamarádem do nemocnice, aby se na to podí-
val. Odpověď zněla, abych přišla v pondělí a od-
operujeme to. Mezitím si udělej klystýry. Stalo 
se a v pondělí jsem si šla jen pro ubezpečení, že 
jsem v pořádku. 

Pochopila jsem, že rozvod je nevyhnutelný  
a musím začít ve svých čtyřiceti letech úplně 
znova. Všechno jsem opustila a utekla do proza-
tímních 8 m2 ateliéru, než si vybuduji celý život 
nově. 

Byla jsem zastavena v práci užité a propagační 
grafiky, abych pochopila, že nastává změna mé 
profese spojená s obrazy a moji dosavadní čin-
nost nahradí počítače. 

Máš pro lidi nějaké rady či tipy z hlediska zrca-
dlení, jak co nejlépe zvládnout zkoušky a ná-
strahy vnějšího světa? 
Často si klást otázku, proč se mi to děje a hledat 
za veškerým děním pozitivitu a někdy i velmi 
skrytou lásku. Naučit se porozumět zákonům 
života, které jsou ve většině rozdílné od těch lid-

“Pokud jsme pozitivně otevřeni  
rozmanitosti života, přichází příjemné 

zrcadlení a nabídky, které potěší.  
Netlačme na život, ale nechme se unášet 
příležitostmi v životě a vyzkoušejme je.“

Rodiče Jany s dědečkem



Ukradená vzducholoď (1967)

Pan Tau a Claudie (1972)

Záhořanský hon (1968)

Pane, vy jste vdova (1970)

Pan Tau a Claudie (1972)

Petrolejové lampy (1971)



9

ských, zato platí neměně a stále. Vnímat, kam 
mne život směruje, kde je mé poslání a jak nej-
víc mohu být užitečná sobě a všem. Najít sebe  
a svoji cestu životem, kterou jsem se rozhodla jít 
ještě před narozením. Umět se propojit se svou 
duší a jejím vedením. Zní to celkem jednoduše, 
ale rozhodnutí bývá někdy náročné. K tomu je 
potřeba odvaha. Zvládne to však každý, kdo se 
rozhodne. Okamžitě mu bývá pomoženo. Jen 
děkovat a přijímat.

Vystudovala jsi Grafickou školu v Praze. Kdy  
se v tobě probudila vášeň pro grafiku a výtvar-
nictví? 
Už v dětství jsem si vyráběla šperky z drátků  
a fotila jsem. Mám smysl pro detail a dobré oko 
na sladění a vyváženost fotky nebo obrazu. Ne-
musím ho ořezávat. Ostatně, na škole jsem fo-
tografii měla i jako obor. Čím dál víc a s vášní 
jsem fotila a dělám to dodnes.

Tvá cesta grafičky a výtvarnice byla s největší 
pravděpodobností předurčena, což dokazuje  
i cesta, díky které ses na školu dostala. Můžeš 
se podělit o tento krásný příběh? 
Ano, samozřejmě. Můj vstup na studia do Gra-
fické školy: po zkouškách, které jsem udělala 
na UMPRUM v Brně, jsme se o prázdninách 
přestěhovaly do Prahy. Mamka nevěděla, co 
se mnou, a tak mě chtěla dát na kadeřnici. Ale 
já jsem si trvala na svém a v říjnu jsem začala 

hledat Grafickou školu v Hellichově ulici, kte-
rá mě bude bavit. Na Újezdě jsem se ptala na 
cestu kolemjdoucího pána. Ujistil mne, že jde 
také tím směrem. Slovo dalo slovo, a ještě ten 
den jsem seděla ve třídě, neboť to byl stěžejní 
profesor té školy. Z Brna posléze přišel výsle-
dek o úspěšně absolvovaných zkouškách, ale 
kádrový profil se zázrakem ztratil. Byla to sho-
da náhod, které neexistují, abych se na školu 
dostala.

Ve výtvarnictví se pohybuješ celý život a za 
svou práci jsi byla i oceněna. Jak se zrodil ná-
pad tematických obrazů Šperky na stěnu, kte-
rý je tvé vlastní know-how?
Není nadnesené, když řeknu, že přitekl Boží 
múzou, po vytvoření podmínek k tomu potřeb-
ných. Měla jsem čtyři roky absenci tvoření. Sice 
jsem vnitřně věděla, že nová vlna přijde, ale 
netušila jsem kdy. V té době jsem pracovala na 
sobě velmi intenzivně, vzdělávala se kurzy a se-
mináři o léčení, abych uvolnila možnost nové 
vlně malování. Tak přišlo dotváření jemného 
světa na vlastní fotografie a teprve potom, a to 
po vyřešení i dalších soukromých a rodinných 
záležitostí, jsem byla políbena novými obrazy: 
Šperky na stěnu. 

Šperky na stěnu tvoříš kombinovanou techni-
kou. Můžeš blíže specifikovat postupy, které 
využíváš při jejich tvorbě?

Noc na Karlštejně (1973)
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Jako vždy poslechnu a jdu tam, kam jsem po-
slána. Sehnala jsem si kameny polodrahoka-
mů, které mi samy oznámí, že chtějí být u mne, 
když je vybírám. Modelingovou výtvarnou pastu 
a airbrush mám doma se vším vybavením, jen 
barvy musím dokupovat. Potom jenom poslou-
chám, co mi „přiteče“, bez odmlouvání poslech-
nu a jdu hned obraz udělat. Pokud bych nešla 
co nejdřív, vize obrazu zmizí. V průběhu práce, 
která trvá několik dní si s obrazem povídám  
a dozvím se, v čem bude lidem pomáhat. Každý 
obraz má svého potencionálního majitele, je jen 
otázka času, kdy si ho vyzvedne.

Vzhledem k využití šperků a techniky airbrush 
se jedná o ryze ruční práci. Zvládnutí této tech-
niky není vůbec jednoduché a vyžaduje smysl 
pro detail i obrovskou zručnost a trpělivost. 
Jak náročné je vytvoření takového obrazu cel-
kově i z časového hlediska?

Techniku mám natrénovanou ještě z užité  
a propagační grafiky, kterou jsem dělala v za-
městnání a posléze na volné noze při Českém 
fondu výtvarných umění (ČFVU). Celé dny jsem 
seděla za stolem a pracovala opravdu s trpěli-
vostí a pečlivostí. Pak bylo potěšením občas při-
dat ke své profesi modeling a natáčení, kde byl 
úplně jiný svět. Trpělivost mám natrénovanou 
a někdy ji potřebuji i s lidmi při terapiích. Každý 
obraz je jiný a řekne si sám o svou pozornost 
při práci. Nic není šablona, která se hodí na vše.
Každá změna je vítaná, jen záleží na nás, zda 
ji využijeme, nebo ne. Mívala jsem běžně čtyři 
zaměstnání, a protože jsem všechna milovala, 
stihla jsem je.

Dalším originálním prvkem tvých obrazů, mimo 
techniku a šperky, je energie, kterou vyzařují. 
Jaký je efekt působení takového obrazu?
Každý obraz si přitáhne svého majitele, a na-
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opak. Energie lásky vložené do obrazu fungují 
i směrem vyzařování ven. Je to tak se vším. Po-
dívejte se na něco ošklivého, co to s vámi udě-
lá? Ruční práce má jinou energii než práce vy-
tvářená uměle. Je možnost do ní vložit emoci 
negace, nebo také lásky. Některé věci se nám 
nelíbí a některé ano. Je to tím, že jsme na stej-
né, nebo podobné vlně, která vyzařuje z díla,  
či předmětu.

Nedovolila bych si do obrazu vložit negativní 
emoce. Díky tomu pak obrazy dokážou uklidnit, 
pohladit, nabít energií a můžete se s nimi radit 
ve chvílích meditace v rozhodujících okamžicích 
života. Stačí jen poslouchat svůj vnitřní hlas. 
Mám nádherné zpětné vazby od lidí, kteří s nimi 
už žijí, a to mě naplňuje radostí. Bez zpětné vaz-
by by to ani nešlo. To je největší radost, penězi 
nezaplatitelná.

Jak probíhá příprava obrazu? Máš předem 
dané téma a víš přesně, který šperk a jakou 
barvu zvolit, anebo to necháváš hlavně na  
intuici a vedení? 
Vše nechávám na intuici přes vedení, kdy ke 
mně přilétne buď vize obrazu, nebo alespoň její 
část, a to ostatní v průběhu tvoření. Nechávám 
vše volně plynout a rozhodně dám svou mysl 
do služby intuici. Někdy se stane, že s údivem 
pozoruji obraz, jak se proměnil a teprve potom 
si s ním povídám, k čemu bude sloužit. 

Za zmínku stojí i obrazy, jež dotváříš z  tebou 
pořízených fotografií. Vesměs jde o fotky pří-
rody a krajiny. Co dalšího do fotek vkládáš? 
Namaluji tam jemnohmotný svět, který je  
a není vidět. Jak pro koho. Je možné se mu otevřít  
a někdy se až můžeme divit, jak s námi dokážou 
komunikovat bytosti, pohybující se v přírodě. 
Také si rádi z nás dělají legraci. Jsou ochranitelé 
a je radost je pozorovat. To máte jako se zvířaty, 
nebo malými dětmi. Vědí o nás daleko víc, než 
my si myslíme. Když jsem ještě měla psy a chodi-
la s nimi do parku, kolikrát jsem byla dobrovolně 
využita třeba na odchyt zatoulaných a stresova-
ných psů. Je potřeba jim poslat pozitivní energii 
bez strachu. Je radost léčit psy, kočky a koně.  
S tím mám zkušenosti. 

Všechny tvé výtvory jsou krásné a těžko se 
z  nich vybírá jeden konkrétní. Radíš zákazní-
kovi, jak si má pro sebe co nejlépe vybrat ten 
správný obraz? 
Většinou to lidé nepotřebují, ale je to možné. Je 
několik způsobů výběru, které doporučím, když 
se lidé nemohou rozhodnout. Zacyklí se v my-
šlence a nepustí intuici, aby je vedla. Dokážu  
i poradit při výběru dárku. 

Pokud má někdo zájem o obraz na míru, může 
tě oslovit a zadat svou představu? 
Můžeme si o tom popovídat, ale abych byla 
spoutaná něčí přesnou vizí, to nejde. Mohu se 

První obrazy
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vcítit do daného člověka, co potřebuje a popro-
sit nahoru, aby mně poslali to nejlepší pro něj. 
To jsem právě o Vánocích praktikovala, když 
byla vyslána žádost o vytvoření obrazu pro ne-
vidomé. Sama jsem byla překvapena, co mi při-
šlo, včetně způsobu, jak nejlépe obraz pro ně 
vytvořit. Nádherná výzva, která se povedla!

Kde může případný zájemce tvé obrazy vidět 
nebo zakoupit?
Na mém webu: www.sedlmajerova.cz, nebo  
v Ateliéru Lucemburská 17, 130 00 Praha 3 – Vi-
nohrady. Zavolat a přijít se po objednání podí-
vat. Je pravda, že hodně lidí mi říká, jaký je roz-
díl mezi webem neboli fotkami obrazů a živým  
obrazem. Nedá se to srovnat. 

Jaké je tvé životní motto či návod, jak být  
neustále plna energie a aktivní?
Běž, dívej se a ciť, něco se vždy stane!

Pokud jsme pozitivně otevřeni rozmanitosti 
života, přichází příjemné zrcadlení a nabídky, 
které potěší. Netlačme na život, ale nechme se 
unášet příležitostmi v životě a vyzkoušejme je.

Mít pozitivní psychiku a laskavost k tělu. Buďme 
aktivní, ale nezapomínejme si odpočinout.

Lenost a prokrastinace jsou brzda v životní ener-
gii. Vytvářejme si radost i v maličkostech každý 
den a za vše poděkujme. Nejméně tři vděčnos-
ti denně si zaznamenejme, tím se dostávají do 
hmoty a bude jich víc. Navoďme si duševní poho-
du prostřednictvím pozitivních emocí, laskavosti 
k sobě i k vnějšímu světu, poskládejme si smys-
luplnost života a pozitivních vztahů. Vitalita, srov-
nané tělo a mysl, pojmenování svých dovedností 
a plynutí s životem, nechť jsou pro nás prioritou.

S láskou Jana Sedlmajerová

Obrazy na fotkách



Šperky na stěnu pro každého,  
kdo porozumí hloubce obsahu v obrazech

ČISTOTA
Každému vše přeji,  
nikomu nic nedlužím, ani sobě.  
Mám čistý stůl.  
Zameteno před vlastním prahem.  
Tento obraz je vyzdoben RŮŽENÍNY. 

POŽEHNANÁ RODINA
Obraz je vytvořen jako výzva  
pro nevidomé lidi, kteří si ho mohou 
navnímat rukama a pochopit jeho 
rozdílnost v projevu hmatem.  
Je zde vytvořena výrazná rozdílnost 
povrchů a silná vrstva barev.  
Koupit si ho však může kdokoliv,  
koho tak silně osloví,  
že pochopí jeho sílu a vzácnost. 



ZÁHNĚDOVÝ MOTÝL
Jsem, a radostně ochraňuji.  

Mám na sobě ZÁHNĚDY i KŘIŠŤÁLY,  
a tím vytvářím prostředí  
pro pohodu a uklidnění. 

PROMĚNY
Vzrušení života pochází ze změn.  

Každá změna je vítaná a přináší mi poznání. 
Rozhodnout se mohu jen já...



ANDĚL STRÁŽNÝ 
Nikdy není člověk sám,  
i když si tak může připadat. 
Stačí požádat  
o přítomnost a cítit ji. 

HNÍZDO  
S KŘIŠŤÁLOVOU KOULÍ 
Já, pravá křišťálová koule,  
si nemusím na nic hrát.  
Jsem taková, jaká jsem.  
Mohu zpovzdálí pozorovat,  
mít svůj úkryt  
a stejně všechno vím. 



STŘED A VESMÍR
Vše je v rovnováze. 

MANDALA VIZE 
Dovolím se nechat unášet  

hlasem své duše, která nekřičí,  
ale naopak mluví velmi tiše, 

propojuji se s ní.  
Dostávám se do stavu,  
kdy vím a nepochybuji,  

protože vše, co mne potkává,  
je správně a já vím proč. 



ACHÁT PŘÁTELSTVÍ
Učím přátelství mezi lidmi  
a pochopení druhého,  
avšak nezapomínám na sebe.

ROZKVĚT PŘÁTELSTVÍ 
Bojím se vztahů? Obávám se, že přijdu o přátele,  
nebo s nimi nejsem schopen/schopna najít  
patřičný vztah? Každé přátelství vede k rozkvětu,  
poučení nebo zrcadlení… záleží jen na mém přístupu. 
Obraz je vyzdoben ACHÁTY a PERLAMI.



ODVAHA
S odvahou jdu do celého života  

a všech jeho nabídek, protože vím,  
že mám svobodnou volbu  

a rozhodnout se jinak mohu vždy.  
Obraz je doplněn GRANÁTY. 

VÍLA LUNY 
Jsem ženská energie  

a dodávám ji všude tam,  
kde je potřeba  

se všemi svými kvalitami.



LOTOS
Květ lásky a porozumění v každodenním zrcadlení.

ZÁŘIVÁ KOMETA 
Vše je vším, a naopak.



ZNOVUZROZENÍ 
Krása života v jeho proměnách.

KOMUNIKACE S VESMÍREM
Vše je jednota  

a podporuji paměť všeho, co je třeba.



MOTÝL
Jsem hravý motýl pro lehkost bytí.

DAR ŽIVOTA
Vážím si toho, co mám, neboť vím,  
že to, co mám, je v pořádku.  
Záleží jen na mé kvalitě života a na tom, 
jakou budu mít budoucnost.  
Mám své myšlenky pod kontrolou.



CESTA VZHŮRU 
Upozorňuji na priority života,  

které by měl každý člověk znát.  
Vedu k poznáním, které mne obohacují  

na mé cestě vzhůru k sebepoznání.

CESTA VZHŮRU S VŮNÍ
Upozorňuji na priority života, které by měl každý člověk znát. 
Pomáhám s radostí z vůní, které mi přicházejí do života,  
kvůli rozpoznání, kdo je kdo.
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