
 

Elisa Medhus: Fiam és a túlvilág (Pro) 

 

Elisa Medhus orvosként nem egyszer találkozott a halállal. Aztán megtörtént vele a legszörnyűbb, ami emberrel megtörténhet, fia 20 

évesen meghalt. Anyaként képtelen feldolgozni az őt ért tragédiát. Addig, amíg fel nem veszi a kapcsolatot a fiával. Hiszen van 

túlvilág!!! Van??? 

Elisa Medhus vallja: „a halál nem egyenlő a kapcsolat végével. A szeretet nem ismer határokat – még a halálét sem.” 

És kezdetét veszik a beszélgetések Erikkel egy közvetítőn keresztül. Eriknek sem könnyű: „Létezik igazi veszteség. Ha olyasvalaki 

hal meg, aki közel áll hozzád, vagy ha az ember itt van, ahol én, a szerettei meg visszamentek a Földre.” 

Milyen a halál? „Először is, amikor távozik a lelked, kilép a testedből, mindjárt annak látod az embereket, amik, mármint pontosan 

látod a megvilágosodási szintjüket, hogy mik a lehetőségeik, mit csináltak előző életeikben, kik voltak, mit értek el, mivel járultak 

hozzá a világhoz. Tökéletesen érted a személyiségüket és azt az életet, amit velük töltöttél.”  

„De a halál legtöbbször fájdalommentes, hacsak nem akarja a lélek átélni a fájdalmat, hogy azzal is fejlődhessen.” 

Milyen a túlvilág? „Három fő különbség van: az első, hogy itt nincsenek problémáink. A második, hogy azonnal megteremthetjük, 

amit akarunk. A harmadik, hogy mindannyian a lényünk legmagasabb szintjén cselekszünk. Nem érzünk éhséget vagy szomjúságot, 

nem fázunk és nincs melegünk.” 

„Valahogy itt nem annyira kötődünk a nyomasztó érzelmekhez. Objektívebbek vagyunk, és elfogulatlanabbak. Nem nyomorít meg 

bennünket úgy, ahogy a földi síkon lévő embereket. Itt nagyon úgy érzed, a pozitívum együtt jár a negatívummal, a jó a rosszal. Itt 

egyszerűen elfogadjuk azt, ami van. Ez nagyon harmonikus létezés. A Földön örömtelinek vagy üdvösnek neveznénk.  

Kinek milyen élet jut? „Amikor földi síkra érkezünk, létezik egy lelki programunk. Gondolatainknak és tetteinknek ennek a lelki 

programnak a megvalósítása felé kell haladnia. Ha ezzel elkészültünk, többet is megtehetünk. Vegyünk például egy nőt, aki egy 

gazdag pasi felesége, pocsékul érzi magát, és szeretne kilépni a házasságból, de tudja, hogy ha elválik, napi nyolc órában kell 

dolgoznia. Erre gondolhatja azt, hogy: „Ezt nem akarom. Nem nyerhetnék inkább a lottón?” Ez nem fog megtörténni, mindegy, 

mennyi időt, energiát és lelkesedést fektet a lottó megnyerésébe, mégpedig azért nem, mert attól kisiklana a lelki előrejutása, amihez 

hozzátartozik az önállóság kialakítása, hogy képes legyen elmenni dolgozni, és elengedje a cukros bácsit.” 

Tudták? „Az állatoknak megvan a képességük, hogy elnyeljék a negatív energiánkat. Ha a házikedvenced beteg, azonnal magadban 

kell keresned az okot.” „Az állatok látják a felszabadult lelkeket, vezetőket, meg ilyesmit; és háromdimenziósan látnak, pont, ahogy a 

lelkeket, mert az állatok annyira nyitottak. Az agyuk nem úgy működik, mint a miénk. Nincs olyan része az agyuknak, ami negatív, 

pesszimista vagy analitikus. Nem képesek önbírálatra.” „Ők nem aggódnak, nem lesznek depressziósak, és….” „Nem azért vannak itt, 

hogy dolgozzanak valamilyen problémájukon.” 

„Erik szerint azok a lelkek, akik egy kihívásokkal teli élet után traumatikus halál által vagy öngyilkossággal jutnak a túlvilágra, 

általában terápián vesznek részt.” „Az embereknek tudniuk kell, hogy nem varázsütésre fogják érezni a lelki békét, amikor újra itt 

lesznek, a túlvilági életben. Néha sokkal nagyobb lelki fájdalmat érzel, mint amikor még a földi életedet élted.” 

Egyéni terápiák vannak? „Aha, de csoportterápiás ülések is vannak, ami különösen azoknak a lelkeknek jó, akik öngyilkosság vagy 

olyan erőszakos halál után tértek vissza, mint a gyilkosság vagy a baleset, és olyan lelkeknek is, akiknek nagyon gyors lefolyású volt 

a betegségük. Az ilyen /halál/ eléggé sokkolja a lelket, ezért kell csoportban „helyrerázódniuk”. Ez sokkolja az érzelmeket, még akkor 

is, ha egy léleknek az volt a sorsa, hogy egy bizonyos módon haljon meg.” 

Ott nincs titok: „Nem gondolhatok rólad semmit úgy, hogy ne tudd. Mind nyitott könyvek vagyunk. És még ha gondolnék is rólad 

valamit, amit normális esetben nem gondolnál jónak, akkor is átélnéd, de nem vágynál arra, hogy elítélj miatta. A vágy, hogy ítéletet 

mondjunk, megmérjünk és ízekre szedjünk valamit, emberi tulajdonság.” 

Ha nem hiszel a túlvilágban, akkor gondold végig, mit tapasztaltál az időről? Van, amikor elröppen? Amikor boldog vagy? „Az idő 

nagy részével az idő kitágulása jár. És ettől a tágulástól az időt megfoghatatlannak érezzük, és felgyorsul.” A negatív érzelmek 

hatására, mint pl. a gyász, végeérhetetlenné válik.  

A negatív hatásokra gyorsabban is öregszünk. „De ha valaki jókedvű, a teste fiatalos marad. … Ez az idő. Az idő mértéke.” 

Nos, ha ezeket végigolvassuk, és elhisszük, hogy úgy van, ahogy Erik elmeséli az édesanyjának, akkor nincs mitől félnünk. 

Mindennek oka van. Annak is, hogy megszülettünk, annak is, hogy meghalunk.  

A könyvben az általam leírtaknál sokkal több van, tehát folytatom az ajánló második részével.  

De addig is jó szívvel ajánlom, érdemes elolvasni, elgondolkodtató olvasmány! 

Szigligeti Zsuzsanna 


