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PRÍRODNÉ BYTOSTI A ČLOVEK DNEŠKA 

 

Opäť sa nám dostalo potvrdenia Pravdy. Tento krát sa jedná o prírodné bytosti - bytostných, ktorých aktivity a 

pôsobenie sú v Posolstve Grálu, aj vo Večných zákonoch vysvetlené. Pán Rutledge, z anglickej hudobnej skupiny, 

vyfotografoval v lese tieto prírodné bytosti a fotky zverejnil. * 

Je tiež zaujímavé, že práve v jednej z týchto severných krajín, myslím, že to bol Island, bolo zakázané vystavať 

diaľnicu vedúcu skrz lesný porast kvôli tomu, že domáci vedia, že by šla cez územie v ktorom majú elfovia svoje 

obydlie. Rozoberalo sa to dokonca v parlamente, kde nakoniec politici rozhodli, že diaľnica povedie inak, aby 

toto územie ostalo neporušené. 

Dnes je už mnoho ľudí, ktorí tieto bytosti videli, či s nimi komunikovali, ba neraz o nich aj vydávajú rôzne 

články, či knihy. Často ich volajú „duchovia stromov“, či dokonca „anjelské bytosti“. Ani jeden z týchto 

označení však nie je správny a k vysvetleniu sa ešte vrátime. 

Kontakt s týmito bytosťami mali vlastne ľudia už od dávnych dôb, pretože v minulosti boli ľudia viac spätí s 

prírodou a ich zmysly fungovali aj na jemnejších úrovniach. Veď v minulosti väčšina ľudí verila v „duchov 

stromov“ a prírodné bytosti, ktoré radili ľuďom pri liečení rôznych chorôb, pri zbere bylín, či húb, taktiež  v 

orientácii v prírode. Lenže ako sa ľudia stále viac pripútavali len na hmotné a na materiálny spôsob videnia, a 

vzďaľovali sa prírode, uzatváralo sa im aj toto jemnejšie vnímanie. 

Ja sám som sa neraz pýtal, kde je skrytá tá inteligencia stromu, ktorá dokáže určiť, napríklad ktorý konár na 

strome má vyschnúť, alebo nerozumel som, z akého dôvodu, strom, ktorý vyrástol do dvoch metrov, zrazu 

vyschne, keď ostatné stromy v jeho okolí sú živé. Tušil som, že to musí mať aj hmotnú príčinu, ale stále som 

nerozumel, kde je skrytá tá určujúca, vedúca inteligencia. Pravda, len dokiaľ som nezačal čítať Večné zákony a 

Posolstvo Grálu, kde to máme dokonale vysvetlené: 

„Nad hmotným a jemnohmotným vesmírom je ďalší svet, jemnejšieho druhu, ktorý je poháňacou silou celého 

vesmíru, spôsobuje jeho kolobeh. Je to bytostná ríša. Má tiež sedem úrovní, v ktorých sa prejavujú rôzne formy 

života. Je domovom mnohorakých bytostí a tvorov, ktoré sa delia do dvoch základných kategórií.“ 

„Vedomé tvory v bytostnej ríši majú ľudskú podobu. Mnohé z nich žijú aj na Zemi. Sú však pre bežných ľudí 

neviditeľné, lebo nemajú hmotné telo, iba dušu. Podľa hierarchie sa vedomé tvory delia do dvoch základných 

skupín – na malé a veľké a označujeme ich spoločným menom bytostní. 

Malí bytostní pochádzajú z bytostných zárodkov, ktoré unáša samočinné prúdenie do rôznych živlov. V nich sa 

vyvíjajú bytostní rôzneho druhu – žijúci v ohni, vo vode, vo vzduchu, v zemi, v kvetoch, stromoch, skalách, 

oblakoch atď. Majú ženskú aj mužskú podobu. Ich úlohou je udržiavať živly – prírodu v takom stave, ako si to 

vyžadujú večné zákony. Podľa príkazov vládcov živlov spôsobujú však aj pohromy, napr. záplavy a 

zemetrasenia, víchrice, búrky, dažde, alebo naopak pozitívne prejavy v prírode – blahodarný dážď, dúhu a pod. 

I keď sa tieto prírodné procesy dajú vysvetliť vedecky, že vznikajú zákonite za určitých podmienok, neznamená 

to, že sa dejú samy od seba. Usudzujeme tak preto, že nevidíme činiteľov týchto procesov, iba ich dôsledky, 

ktoré sú organizované, zákonité a presné. 

Aj život včiel je zákonitý, prebieha podľa presne zorganizovaných pravidiel, ale keďže včely sú voľným okom 

viditeľné, netvrdíme, že zbieranie peľu a výroba medu sa dejú samočinne.“ 

„Kto sa raz vyrovnal so skutočnosťou, že všetko žije, a preto je vo formách, či je to už pozemsky viditeľné alebo 

nie, tomu nebude nijaký krok ťažký predstaviť si, že aj prírodné sily sú formované. K týmto prírodným silám 

patria okrem už mnohými, predtým viac než teraz vídanými trpaslíkmi, vílami, sylfami, rusalkami atď., tiež 

bytosti vzduchu, ohňa a vody.“ 

„Jedine všetko duchovné, (teda človek) má v sebe od prapočiatku slobodnú moc rozhodovania a dôsledkom toho 

i zodpovednosť. Pri nižšie stojacom bytostnom to už tak nie je.“ 

„Vo stvorení niet v podstate nijakého rozdielu medzi tvormi duch a bytosť, čo do hodnoty. Rozdiel je len 

v odlišnosti druhu a tým danej odlišnej nutnosti ich pôsobenia! Duch, patriaci tiež k veľkému bytostnému, môže 



ísť po cestách vlastnej voľby a podľa toho aj pôsobiť vo stvorení. Naproti tomu bytosť stojí bezprostredne pod 

tlakom Božej vôle, nemá teda nijakú možnosť vlastného rozhodovania, alebo ako ľudia hovoria, nemá svoju 

slobodnú vôľu. 

Bytostní sú staviteľmi a správcami Božieho domu, t.j. stvorenia. Duchovia sú tam hosťami.” 

„Démoni, lesné a vzdušné bytosti a tiež tzv. starí bohovia sú ešte dnes bez zmeny na rovnakých miestach a 

v rovnakej činnosti, ako prv. Aj najvyššie sídlo týchto veľkých vodcov všetkých živlov, Olymp alebo Valhala, 

neboli nikdy rozprávkou, ale skutočne videné. Čo však ľudia zaostávajúci vo vývoji, nemohli už viac vidieť, sú 

čisto duchovné, praduchovné, verné obrazy Božie, ktoré majú takisto najvyššie sídlo a menujú ho hrad Grálu. Je 

to najvyšší hrad v čisto duchovnom, a tým aj v celom stvorení! 

O jestvovaní tohto hradu mohla prísť zvesť ľuďom, stojacim na prahu všetkého duchovného, už len vnuknutím, 

keďže tak ďaleko duchovne nedozreli, aby aj to mohli v tušení uzrieť. 

Všetko je život! Len ľudia, považujúci sa za pokročilých, namiesto toho, aby išli dopredu, odbočili stranou a 

vracajú sa naspäť do hlbín.” 

Ja sám mám s týmito bytosťami viaceré prežitia a jedno z nich zverejním. Po tom, ako som sa zo stránky 

www.absolutnapravda.sk dozvedel o „prírodnom zákone“, a po tom, čo som sa viacerými testami presvedčil o 

tom, že tento zákon funguje, som začal takouto energetickou ochranou chrániť aj bylinky v záhrade, ktoré boli 

napadnuté slimákmi. Tento záhon som mal v okolí jablone, na ktorú som sa ale vôbec nesústredil, len na tie 

bylinky, keď ma v tejto práci akoby „vyrušil“ jemný tichý hlas, ktorý odo mňa chcel, aby som takto zapôsobil aj 

naň a ja som vedel, že to ku mne hovorí bytosť z jablone. Prv som to nechápal, pretože som nevedel o žiadnej 

chorobe, či škodcovi, ktorú by jabloň mala a zdalo sa mi to nelogické, ale keď som vstal, a preskúmal som ju, 

zistil som, že skutočne má listy posiate malými škodcami, kvôli ktorým sa listy sušili a krútili. 

Takýchto prežití mám aj viac, ale bolo by nie účelné rozpisovať všetky, ba nechcem nikoho oberať o príjemné 

„prekvapenie“, pretože ak pôjde do prírody a otvorí sa, môže sám zažiť takéto situácie, na ktoré rozum nebude 

mať vysvetlenia a dotyčný bude musieť začať hľadať PRAVDU! Alebo nad tým kývne rukou, len aby sa nemusel 

vnútorne namáhať a aby ho nič nevyrušilo z jeho zabehnutého života. 

Je nie až tak prekvapujúce, že sa tomuto pánovi podarilo vyfotografovať tieto bytosti. Veď aj „duchov“, teda 

duše zosnulých, sa už mnohým podarilo vyfotografovať, ba veda dokáže snímať aj tie astrálne parazity, či auru, 

ako sme už na našej stránke vysvetlili a aj podali príslušné dôkazy. Všetko je to len o tých frekvenciách, na ktoré 

nastavíme prístroje, a oni tieto frekvencie vnímajú. Lenže tak môžeme nastaviť aj seba a vnímať tieto jemnejšie 

deje, ba dokázali by sme oveľa viac, lenže dnes väčšina ľudí voči týmto veciam už úplne otupela, a preto nemá 

význam rozpisovať to. Koho to zaujíma, tomu odporúčame, aby si tieto informácie vyhľadal v dielach, ktoré sme 

už spomenuli, tam určite nájde odpoveď na každú svoju otázku. 

Navyše to môže dokazovať aj to, že skutočne už naša Zem prechádza do jemnejšej úrovne, do úrovne, v ktorej 

tieto bytosti žijú. Lenže to nebude zo dňa na deň, a tiež tomu pomôže len hlboké vnútorné prežívanie ľudí, čo 

bude tiež vyvolané len utrpením, pretože radostným prežívaním živého Slova od Boha sme to nedosiahli a vybrali 

si tak iný, nie priaznivý scenár. 

Ale prečo ľudia potrebujú vedieť o existencii týchto bytostí? 

Jednak už len preto, že s nami žijú na jednej zemi, ktorú sformovali pre náš vývoj a tiež trvalo formujú, a teda 

mali by sme v sebe prirodzene pociťovať potrebu poznať ich, aby sme vedeli čo robiť, aby sme im svojimi 

aktivitami neškodili. Ďalším, ešte dôležitejším dôvodom je to, že práve poznaním bytostí a ich pôsobenia 

získavame dôležitý medzník k tomu, aby sme pochopili fungovanie večných, prírodných, Božích zákonov. Ak ich 

pochopíme, a uvedieme do života, potom sa už nemusíme báť chybných rozhodnutí, ani „osudu“, či karmy, ba 

ani smrti, pretože budeme poznať Vôľu, ktorá riadi všetko a budeme vedieť čo robiť, aby nás všetky sily vesmíru 

podporovali, a nie ako doteraz, bolestivo nám pripomínali naše pochybenia z minulosti k nášmu poučeniu. 

Potom budeme mať brány k večnému životu v radosti otvorené. 

Ľudia by mohli mať život omnoho ľahší, ak by sa vradili do pôsobenia prírodných zákonov a neskúšali sa stále 

stavať proti nim, čo im musí stále prinášať škodu. Ak by sme boli schopní tieto bytosti vnímať, dozvedeli by sme 

sa tiež o tom, aké živelné dianie nás v blízkej dobe čaká a dostalo by sa nám ďalšieho potvrdenia Pravdy! 

Niektorí z nich by nám tiež dokázali potvrdiť pôvod autora Posolstva Grálu, pretože oni MU pomáhali v utrpení, 

ktoré ľudia opäť spôsobili Vyslancovi Božiemu. 



Ja sám som pred nedávnom uvažoval nad tým, že určite neexistuje na zemi náuka, ktorá by z toľkých strán 

dostala nezvratných dôkazov a potvrdení Pravdy, ako je práve Slovo Posolstva Grálu a Večných zákonov. Práve 

naopak, tie najrozšírenejšie náuky, dostavajú až príliš často dôkazy o svojej nepravde. Lenže potom som si 

uvedomil, že je to vlastne prirodzené, pretože toto Slovo nám bolo dané od Boha a je to Slovo Živé, teda je to 

život sám a preto ho musí podporovať úplne všetko, čo život prináša bez ohľadu na to, z ktorej oblasti dané 

prežitie pochádza. Lenže vieme, že je úplne zbytočné o tom hocikoho presviedčať, a preto tieto informácie 

ponúkame len tým, ktorí majú ozajstný záujem dozvedieť sa viac o živote a o tom, ako funguje. 

Pre tých, ktorí by aj mali záujem dozvedieť sa viac, ale pociťujú akýsi strach pre všetkým novým pridávame ešte 

jednu citáciu zo Slova Pravdy: 

„Nie inak je to aj s tými, ktorí sa snažia odmietať všetko nové s poukazovaním na proroctvo o vynáraní sa 

falošných prorokov! Aj v tom nespočíva nič iné, než opäť iba lenivosť ducha; lebo v tomto proroctve, na ktoré 

sa oni odvolávajú, je predsa súčasne tiež dosť zreteľne povedané, že ten pravý, ten zasľúbený príde práve v tej 

dobe vynárania sa falošných prorokov! 

Ako ho vlastne potom hodlajú spoznať, keď pre svoju pohodlnosť všetko jednoducho ľahkomyseľne odvrhujú s 

takou poznámkou! Ešte ani jeden človek si nepoložil túto základnú otázku! Všetci vedia o jeho príchode a aj 

tvrdia, že tomu veria, ale nemysleli ešte na to, pretože sa vôbec nechcú namáhať alebo presne vedieť, že práve 

toto je ten bod, ktorému sa všetci snažia náramne vyhnúť... kvôli duchovnej lenivosti. Čakajú, čakajú až 

pominie čas, potom sa nakoniec predsa uvidí, ako to bolo aj u Ježiša! 

Lenže tento raz je to inak; lebo čas neprejde povedľa váhajúcich a lenivých, ale bude ich súdiť! To čakanie bude 

ich rozsudkom, odsúdením!“ 

 

* Fotografie sú zverejnené na tomto odkaze: http://www.topky.sk/cl/13/1555183/Fotograf-tvrdi--ze-ma-dokonaly-dokaz--

Zachytil-nieco-neskutocne--vily-vraj-naozaj-existuju- 
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