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Když mi bylo 14 let, zemřel jsem na zápal mozkových blan. Byl jsem už v rakvi…! V ěděl 
jsem o sobě, o svém těle, o svojí hmotě. Viděl jsem mnoho zajímavých věcí, které běžný 
člověk neviděl. Právě od té doby mám tyto SCHOPNOSTI. Když jsem zemřel, 2 dni jsem 
ležel a třetího dne jsem vstal z mrtvých. Krátce před touto událostí, když jsem měl 13 let, 
jsem uviděl Bílou Paní (stalo se to v lese po sběru brambor, pozn. zpracovatele), a neuměl 
jsem si to sám vysvětlit, co to může být. Svojí energií zdvihnu předměty, dokonce i stůl, který 
je těžký. Mám takovou energii, že dokážu spolknout přeměty a pak je nazpět vrátit. 
(energeticky nabité, pozn.zpracovatele) Navštěvuje mě hodně lidí, z vyšších i nižších 
postavení, ale příjmám všechny. PÁN JEŽÍŠ KRISTUS také všechny uzdravoval. On nikoho 
neodmítal. Kdo mi zaklepe na dveře, přijmu každého. Jsou věřící lidé i nevěřící. Ti lidé, kteří 
nevěří, právě ti čekají o přesvědčení, aby byli zdraví. Pán Ježíš Kristus udělá zázrak, aby se 
tak stalo, protože oni nevěřili. Ti lidé, kteří uvěří, už jsou zdraví, protože myšlenka došla k 
Bohu. 

Člověk se ve skutečnosti může mýlit, když každou svou myšlenku považuje za PRAVDU. 
Jeho duch mu šeptá zlo i dobro. Proč? Člověk o tom neví, protože není na správném místě, 
(zde na planetě Zemi v této realitě - pozn. zpracovatele) aby věděl co je dobro a co je zlo. 
Tyto otázky jsou kladeny lidem, ale ti je nechápají, protože se můžou jen sebe ptát, co je 
dobré a zlé. Člověk si myslí, že vykonal hodně dobrých skutků, ale nemusí to být pravda.  

Když jsme věřící, potom můžeme říct, že silnou vírou tvoříme dobré skutky při Pánu Ježíši 
Kristu. Jak je to možné? Vysvětlení. My nejsme na Zemi jen tak, že jsme se narodili a už 
žijeme. Každý člověk má cit, srdce a lásku. Máme 5 smyslů, kterými to umíme rozeznat. Jaké 
je to rozeznání, když člověk neví o těch 5 smyslech. Proto si klademe otázky. Mnohdy se 
stane, že si člověk uvědomí až POZDĚJI, co předtím nechápal. Chápání je jiné, než si člověk 
myslí. V DUCHOVNÍM těle a v DUŠI je pokračování našeho Já. Smyslem a nadějí života 
jsou proto jiné hodnoty, než ty které si člověk dosadí za své fyzické Já. KDYŽ JDEME 
PROTI SVĚTLU, ZNAMENÁ, ŽE JSME NEVĚŘÍCÍ LIDÉ, PROTOŽE JDEME PROTI 
TOMU, CO NEVIDÍME NEBO VIDÍME.  

Nechápeme vše, proto jsme ZDE, abychom pochopili jaký to má smysl na světě žít. 
Odpovídáme a řešíme kladené otázky jinak, když jsme nevěřící, než kdybychom se zamýšleli 
z pohledu Vyššího Já. Odpovím takto. Já jsem člověk věřící, modlím se k Pánu Ježíši Kristu a 
k Bohu a pevně věřím, že na tomto světě je dobrá energie Pána Ježíše Krista. On mi dal tyto 
schopnosti a já konám podle Spravedlivosti a Zákona.  

Já jsem jen člověk, mám svoje hříchy, ale modlím se k Pánu Ježíši Kristu, aby mi bylo 
odpuštěno. Já věřím, že ty malé chyby, které tvořím, mi jsou odpuštěny. Naučil jsem se malé 
chyby, větší chyby nedělám, ale chci dosáhnout toho, aby byly ty malé s pomocí Pána Ježíše 
Krista opraveny. Modlím se k tomu a prosím, aby byly opraveny. 

Každému člověku, který přijde, pomůžu. Proto mám ten dar, abych každému pomohl. Lidé to 
musí vyzkoušet, ale nemají přicházet pozdě, když umírá poslední naděje. (když člověk 
onemocní, ví o o mne a dlouho čeká), Lehké věci, které lidé mají, se dají opravit. Poslední 
naděje se dá také léčit, ale s pomocí Pána Ježíše Krista. On všechno dokáže, slovem i na místě 
uzdravovat. Já jsem jen člověk, ALE MÁM TU ENERGII od Pána Ježíše Krista. VYLÉČÍM 
KAŽDÉHO, KDO PŘIJDE ! ŠŤASTNÝ ODE MNE ODEJDE. Já věřím, tomu, že přijde čas, 
že přijde Zjevení, které předpověděl Pán Ježíš Kristus.  



My lidé jsme obyčejní, my jsme prach a z prachu jsme. Nyní nechápeme všechno co se děje, 
protože lidé se zajímají, o to, jaký život budou mít a co bude dále. Já chci vysvětlit svoje 
názory, které mám a zkušenosti pro které mám tyto schopnosti v tomto oboru co dělám. Mám 
energii pro všechny lidi, které ještě budu uzdravovat ! Já si myslím, že VŠE BUDE TAK, jak 
mi BUDE DÁNO LÉČIT. Mám tu POSLÁNÍ na této ZEMI, abych pomáhal CELÉMU 
SVĚTU A NÁRODŮM. Lidé jsou různí, jsou nevěřící i věřící, podle toho jakou mají víru. Jak 
jsem řekl. Ti, kteří nevěří, ti budou zdraví, protože ti, kteří věří, už jsou zdraví, protože dostali 
vnuknutí od Boha, aby byli zdraví. 

Léčím především ZHOUBNÉ NÁDORY (léčí se obvykle týden, v menší míře až dva týdny, 
pozn. zpracovatele), LEUKÉMII (kostní dřeň se léčí se minimálně 2-3 týdny pozn. 
zpracovatele), léčím CUKROVKU všech stupňů, zlepšuji stav po nehodách (např. některé 
pacienty odkázané na invalidní vozík s minimálním citem v nohách dokáže pan naučit chodit 
o berlích atd., poznámka zpracovatele), léčím roztroušenou sklerózu, ženské nádory a 
neplodnost, dále revma, migrény, chronická onemocnění ledvin, jater, žlučníku, srdce a plic, 
dále páteř a záda, skrátka dá se říct, všechno, ale ne, když je poslední naděje, když už má 
člověk zemřít. Je to v Božích rukách, ale Bůh může udělat zázrak, aby někdo vstal z mrtvých.  

Děkuji. 

Pačan Tibor. 

 


