Přepis nahrávky č. 1 – mluví pan Tibor Pačan
Všem národům světa,
přichází ke mně mnoho nemocných lidí, kteří potřebují pomoci. Pán Ježíš Kristus řekl. Kdo
bude prosit, bude mu dáno. Proč je to tak? Protože ti, kteří věří a prosí, aby byli zdraví, se
uzdravují, neboť jejich myšlenka došla až k Bohu. Přicházejí i nevěřící lidé, kteří o tom
nevědí, ale přicházejí právě proto, že se chtějí přesvěčit. Pokud člověk chce k této myšlence
dojít, znamená to pro něj mnoho. Jakmile se člověk rozhodne a navštíví mě, odejde zdravý.
My lidé, kteří na této planetě žijeme, nejsme dokonalí, nikdo. Sám člověk přemýšlí a uvažuje,
co má konat v budoucnosti. Když lidé hledají poslední naději, najdou si mě, protože jsou
pozitivního myšlení a těší se, že se uzdraví. Těmto lidem maximálně vyjdu vstříc,
pomůžu jim svojí energií a ta je skutečně uzdraví. Předtím tomu nemuseli věřit. Ježíš
povídal: Blahoslavení budou ti kteří neviděli a uvěřili, ne ti, kteří uviděli až potom uvěřili.
Lidé ještě nejsou dokonalí, aby chápali jaké myšlenky nás v životě ovládají. My lidé, věřící i
nevěřící stejně žijeme ze silné víry, protože nevíme, co bude zítra. Mnoho věcí ještě
nechápeme a neumíme rozeznat. My lidé nejsme dokonalí a nechápeme duchem všechno.
Kdo má pevnou víru, aspoň trošku jak zrnko malé, ten se neztratí, protože ten jde po
své cestě, to je člověk s čistým svědomím. Pán Ježíš Kristus povídal: ten, kdo bude po
jeho cestách chodit, ten si najde život a lásku k němu. A co člověk potřebuje více než
lásku a život? Nevíme, ale souhlasíme s myšlenkou: Tam choďte, kam vás netahá srdce a
tam nechoďte, kde vás tahá srdce.
Když tuto myšlenku pochopíte, víte dále o čem tu povídám a co zamýšlým. Já se řídím podle
Pána Ježíše Krista, protože mám vyšší schopnosti, které mi dal. Řídím se i podle jeho zákona
s prikázáním co mám dělat a co nemám dělat. Musí to tak být, co mi povídal Pán Ježíš Kristus
a jaké mám dále poslání. Chci pomoci celému světu, když mám tyto schopnosti.
Chodí ke mně mnoho lidí, navštěvují mě a spokojení ode mě odcházejí, protože dostali
uzdravující energii. Já jsem šťastný a těším se, když ode mě lidé domů odcházejí zdraví
s touto pomocí.
Když jsem byl malý jako 14letý jsem zemřel na zápal mozkových blan, ale vrátil jsem se
nazpět. Tehdy jsem neměl takové schopnosti a nevěděl jsem co bude dále. Tušil jsem ale že
něco mám v sobě a že k tomu dojdu až později. O rok později se to skutečně splnilo.
Všichni lidé tušíme, ale nevíme přesně, jaké máme poslání a nevíme co máme přesně
dělat. Na základě vlastních prožitků se později dozvíme, co bylo správné. Proč jsme se
nepřesvěčili ihned? Protože jsme neměli v té chvíli schopnosti, abychom se ihned
přesvěčili o tom, co nevíme.
Děkuji.
Tak jsem vyslovil a znázornil moje slova všem, kteří mě budou navštěvovat.
Tibor Pačan

