ФАТАЛНАТА ИЗМАМА ЗА ЖИВОТА В ОТВЪДНОТО!

Кратък обзор на окултния сериал "Шепот от отвъдното", базиран на окултната дейност на известните медиуми Джеймс Ван Прааг и Мари Ан Винковски, комуникиращи с духовете на умрелите.
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Забележка:

В статията нееднократно споменавам термина "Илюминати". Читателят следва да разбира, че имам предвид "Черните Илюминати". Те считат себе си за божествено "Просветени" (което е значението на термина), но тъй като черпят своето просвещение от тъмната сила на Сатана, правилно е да бъдат наричани черни илюминати.


Беше един чудесен майски ден през 2011 г., когато седнах на пейката на автобусната спирка в очакване на автобуса, за да се прибера вкъщи след утринното съботно богослужение в Божията църква на остатъка - Църквата на адвентистите от Седмия ден (ЦАСД).

(Защо Църквата на Адвентистите от Седмия Ден е Божията църква на остатъка, как да разпознаем Божия народ днес сред стотиците християнски църкви и кои са според Библията белезите на Божията църква, ще разгледам в отделна публикация).

Вниманието ми бе приковано веднага към един голям плакат зад стъклената рекламна витрина на спирката. Останах потресен от видяното и прочетеното! Бе рекламен плакат за новия сезон от серии на окултния холивудски филм "Шепот от отвъдното". След като прочетох рекламните надписи, си помислих: 

"Каква чудесна работа са свършили българските Илюминати! Направили са масова рекламна кампания за една от най-големите окултни и религиозни измами, завладяващи съзнанието на невежите маси - безсмъртието на човешката душа и живота в отвъдното. И за най-голямо съжаление, милиони хора по света, езичници и християни, вярват в нея. В това число римо-католици, православни, протестанти, евангелисти, петдесятници, дъновисти, мормони, окултисти, масони от ниските степени и т.н."

А ето и текстът на рекламния плакат, който явно е бил старателно отработен от рекламните агенти на българските висши масони:

ВЕЧЕРТА ЗАПОЧВА В 21:00
Тайнствен петък

ШЕПОТ ОТ ОТВЪДНОТО

Край на баналната седмица! Време е за нещо неземно! Готови ли сте за едночасова екскурзия до света на неизвестното? Мрачни тайни, влажни подземия, тайнствен шепот, смразяващи истини... Светът на сенките ви очаква! 

Отправна точка: Фокс-лайф
Начало: петък, 20 май 2011 г., 21:00 часа

Сега нека си зададем един важен въпрос. Случайно ли е, че съзнанието на масите днес е заливано по телевизията, киното, интернета и книжния пазар, с окултни филми, сериали и книги, представящи живота в отвъдното и контактуването с духовете на умрелите? Разбира се, че това не е случайно! Защото живеем в последните времена преди свършека и Второто пришествие на Божия Син и защото целта на Сатана и злите духове е да измамят колкото се може повече хора, деца и възрастни, с една от своите най-фини измами - безсмъртието на човешката душа. 

Целта е погублението на човешкия род и вкарването на цялото човечество в осъзнато или неосъзнато общение и поклонение с духове-демони! 

В това отношение окултната школа на Холивуд за промиване на съзнанието е идеалният инструмент в ръцете на невидимите господари на Илюминати! 

В моята статия "Окултизмът в Холивуд" подробно обясних как за целите на окултните измами на Илюминати те ангажират най-добрите актьори и актриси. Актьорът, изпълняващ главната роля, трябва да бъде магнетична личност, човек с голяма външна красота и дарби. Така, симпатиите и съчувствието на зрителя са грабнати още от самото начало, защото с тези свои качества главният герой го привлича и омайва. И не е трудно да си представим, че неговото поведение, идеите, които изповядва, каузата, която отстоява, лесно се превръщат в модел и матрица на поведение и мислене за редовия зрител. 

Тази техника на промиване на мозъка е чудесно приложена в окултния сериал "Шепот от отвъдното", в който главният герой е млада ЖЕНА, и то КРАСИВА жена! Мисля че, всеки гледал поне една серия от филма, би признал, че главната героиня е идеално подбрана за ролята на медиум с духовете на мъртвите. Привлекателна външност, ангелски вид, мелодичен глас, елегантно поведение и обноски - всичко това привлича зрителя към личността на Мелинда и нейната свръхестествена дарба на общение с мъртвите. Много хора биха отхвърлили с отвращение идеята да се контактува с мъртвите, но когато медиумът е млада ЖЕНА, и то красива интелигентна и порядъчна жена, тази идея става все по-привлекателна. Така, неусетно, на зрителя се внушава, че да се контактува с духовете на мъртвите не е толкова страшно, а дори желателно и необходимо! Та нали духовете от отвъдното са заинтересувани за благополучието на своите живи близки на земята и вероятно могат да дадат ценно знание, съвети и дори закрила!

Всъщност, основната идея на окултния сериал "Шепот от отвъдното" е да представи общението с духовете на мъртвите в колкото се може по-привлекателна светлина. Да убеди зрителя, че мъртвите не са мъртви, че смъртта не е смърт, а начало на нов живот или стъпало на развитие (прераждане)!

След като са били обсебени от внимателно представените окултни идеи, мнозина ще бъдат силно мотивирани да четат окултна литература, да желаят също да имат свръхестествената дарба да общуват с духовете на умрелите, да търсят съвети от медиуми и спиритисти, да им се доверяват и в крайна сметка сами да търсят просветление и помощ от духовете. Последната стъпка би била да започнат да викат духове или да участват в сеанси, където медиуми и контактьори призовават духовете на техни починали близки. И само не си мислете, че понеже вие не сте поддали на подобни мисли и действия, другите няма да го направят! Понастоящем милиони хора по света се занимават точно с това и една от главните заслуги за възраждането и експанзията на спиритизма е именно... Холивуд! Свещената гора... Hollywood! (Holy - свещен, Wood - Гора). 

Във филма "Шепот от отвъдното" медиумът не е просто жена, а МЛАДА и КРАСИВА жена! Режисьорите на сценария са можели да изберат за ролята на главния герой мъж или жена на средна или по-голяма възраст, но не това е бил техният замисъл. Явно е, че съзнанието на децата и младите хора трябва да бъде обработено и промито, за да приемат фаталната окултна измама за живота в отвъдното и безсмъртието на човешката душа. И не случайно в много от сериите на този окултен спектакъл участват деца! (Спомнете си как окултният сериал "Хари Потър" завладя целия свят и особено съзнанието на децата и младежите).

Не е излишно да обърна внимание и върху факта, че много рекламни постери на окултния сериал "Шепот от отвъдното" представят медиума Мелинда в предизвикателно (съблазнително) облекло - дълбоко деколте, разголени рамене и т.н. Това е стара отработена техника на Илюминати, която допълнително подсилва магнетизма към личността на главната героиня, работейки особено върху съзнанието на мъжката аудитория, но и на женската също. За връзката между окултизма и съвременния предизвикателен (съблазнителен) начин на обличане на жените (разголени крака, дълбоко деколте, от което женските гърди почти изкачат, ефирно прозрачно облекло, през което прозират женските прашки и сутиени и т.н.), повсеместно разпространения разврат, извратената сексуалност, ще говоря някой друг път. Мнозина изобщо не подозират каква огромна роля има днес спиритизмът и окултизмът в експанзията на порнографията, развращаването на младежта и разбиването на семейството, и че състоянието на морално падение и разложение сред хората, живеещи в последната генерация на човешкия род, е предсказано в Божието Слово:

Мт. 24:37 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
Мт. 24:38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,
Мт. 24:39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

Бит. 6:1 Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери,
Бит. 6:2 Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.
Бит. 6:3 И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.
Бит. 6:4 В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.
Бит. 6:5 И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло,
Бит. 6:6 разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.
Бит. 6:7 И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох.
Бит. 6:8 А Ной придоби Господното благоволение.

Бит. 6:11 И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие.
Бит. 6:12 И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята.
Бит. 6:13 И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята.
Бит. 6:14 Направи си ковчег от гоферово дърво; стаи да направиш в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола.

Постер (Красавицата Дженифър Лав Хюит показана с дълбоко деколте):
http://upload-pictures.info/share-8500_4A32D3E2.html

Постер (Медиумът Мелинда, представена с предизвикателен поглед и разголени рамене, на фона на гробища и черепи):
http://upload-pictures.info/share-6F2B_4A32D3E2.html

Изключително важно е също да отбележа, че окултният сериал "Шепот от отвъдното" е изцяло вдъхновен и базиран върху контактьорството на двамата известни медиуми Джеймс Ван Прааг и Мари Ан Винковски. На всички сериозни изследователи, които желаят да научат истината за съвременното и древно контактьорство с духовете на умрелите, препоръчвам невероятната брошюра на експерта по окултизма Джон Анкербърг, "Факти за духове-водачи". 

А сега нека обърнем внимание на следния пасаж от чудесната историческо-пророческа книга на Елън Уайт "Великата борба", 36 глава, "Предстоящата борба":

Чрез двете големи заблуди - безсмъртието на душата и светостта на неделния ден, Сатана ще подчини народа на измамите си. Докато първата заблуда е основа на спиритизма, втората изразява съгласие с Рим. Протестантите от Съединените щати ще бъдат първите, които ще прострат ръце над пропастта да сграбчат ръката на спиритизма; ще се протегнат над бездната, за да се хванат за римската мощ. И под влиянието на този троен съюз страната ще последва Рим в погазване на правата на съвестта.

Тъй като спиритизмът имитира много сполучливо днешното християнство по име, силата му да измамва и впримчва е по-голяма. Самият Сатана се е променил и се е нагодил към съвременния ред на нещата. Той ще се явява с образа и характера на ангел на светлината. Чрез посредничеството на спиритизма ще се вършат чудеса, ще бъдат лекувани болни и извършвани много неопровержими свръхестествени неща. И тъй като духовете ще изповядват вяра в Библията и ще почитат нарежданията на църквата, делото им ще бъде приемано като проява на Божествена сила.

В днешно време разграничителната линия между външно изповядващите християнството и безбожниците е едва различима. Църковните членове обичат онова, което и светът обича, и са готови да се приобщят към него. Сатана е решил да ги обедини в едно тяло и така да засили делото си, като тласне всички в редиците на спиритизма. Католиците, които се гордеят и хвалят с чудесата и ги смятат за знак на истинската църква, ще бъдат лесно измамени. Измамени ще бъдат и протестантите, отхвърлили щита на истината. И католици, и протестанти, и светски хора ще приемат външната форма на благочестието, без да притежават неговата сила, и ще виждат в обединението едно велико движение за обръщането на света към Бога и водещо до настъпването на дългоочакваното хилядагодишно царство – милениума.

Чрез спиритизма Сатана се явява като благодетел на човечеството, лекуващ болестите и изразител на нова и по-възвишена религия, а в същото време действа като рушител. Неговите изкушения довеждат множествата до гибел. Невъздържанието детронира разума и в резултат следва отдаване на чувствени удоволствия, борби и кръвопролития. Сатана изпитва удоволствие от войната, защото тя възбужда най-лошите и долни страсти на душата, а след това помита във вечността опиянените от кръв и пороци жертви. Целта му е да подстрекава народите да воюват един срещу друг. По този начин отклонява мислите на хората от подготовката им да устоят в Божия ден.

Сатана действа и чрез природните стихии, за да прибере своята жетва от неприготвени души. Изучавал е тайните на природната лаборатория и влага цялата си сила да овладее, доколкото Бог позволява, природните елементи. Когато му бе позволено да съсипе Йов, колко бързо бяха пометени и стада, и добитък, и слуги, и къщи, и деца - в миг едно нещастие следваше друго. Бог е, Който закриля Своите творения, обгражда ги срещу злото и ги запазва от властта и силата на унищожителя. Но християнският свят е презрял закона на Йехова. Затова Господ ще осъществи обещанието Си: ще оттегли благословенията от земята и закрилящата грижа от тези, които се бунтуват срещу Неговия закон и учат и принуждават и други да вършат същото. Всички, които не са закриляни особено от Бога, са контролирани от Сатана. Той ще облагодетелства някои, за да постигне собствените си намерения, а други ще обремени с трудности и ще ги принуждава да вярват, че Бог ги изтезава.

Пред човешките чеда ще се явява като велик лекар, способен да излекува всичките им болести, а в същото време ще предизвиква болести и бедствия дотогава, докато гъсто населени градове бъдат превърнати в развалини и пустини. Точно сега той работи. В нещастни случаи и бедствия по море и суша, в големи пожари, в страхотни урагани и ужасни градушки, в бури, наводнения, циклони, вихрушки, морски приливи и земетресения, на всяко място, под различна форма и по хиляди начини той прилага своята мощ. Ще покосява зреещото зърно и ще следват глад и страдание. Ще заразява смъртоносно въздуха и хиляди ще загиват от епидемии. Тези действия на Сатана ще стават все по-чести и по-гибелни. Унищожавани ще бъдат както хора, така и животни. 

(Бел. - Сатана и неговите духове-демони са предали знания на своите служители, чрез които са били създадени редица унищожителни оръжия - химически, биологически, атомни, ядрени, електро-магнитни и т.н. Между най-модерните и могъщи съвременни оръжия са системите ХААРП и ЦЕРН). 

"Земята жалее и повяхва.
Светът изнемощява и повяхва.
Високопоставените измежду людете на земята са изнемощели.
Земята тоже е осквернена под жителите си,
защото престъпиха законите,
незачитаха повелението, нарушиха вечния завет.
Затова клетва погълна земята и ония,
които живеят на нея, се намериха виновни.
Затова жителите на земята изгоряха"
(Исая 24:4-6)

Колко точно се изпълнява гореописаното пророчество на Божия служител можем да съдим по стотиците холивудски филми, интернет-сайтове, книги, както и християнски, езически и окултни доктрини, проповядващи безсмъртието на човешката душа и живота в отвъдното!

В коментарите към тази тема ще намерите множество линкове и подробна информация за окултния холивудски сериал "Шепот от отвъдното", неговия сюжет, отзиви за филма, фотоси и т.н., които още веднъж доказват в каква степен съзнанието на масите (и на българина) е било промито с фаталната измама за живот в отвъдното.

Ще намерите също множество линкове на интернет-публикации, разказващи за преживявания извън тялото (при клинична смърт), пътешествия на душата в отвъдното (рая и ада), завръщане на душата в минали животи, контакти и срещи с духове на починали хора. Всичко това показва, че предсказаната в Божието Слово активност на Сатана и неговите духове-демони в последното време, е факт, а не просто плод на фантазията или самовнушението на хората. В своята брошюра "Факти за духове-водачи", Джон Анкенбърг отбелязва: 

"Наскоро едно престижно проучване разкри, че над 40 % от всички пълнолетни американци, почти половината от страната, претендират, че са били в контакт с някой починал."

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!

ЗАПОМНЕТЕ !!!

Библейската доктрина учи, че след смъртта си човекът е в напълно безсъзнателно състояние. Той просто не съществува, нито физически, нито духовно. Каквото е човекът преди да се роди, това е човекът след като умре. Небитие! Няма никаква форма на съществуване!

Библията учи, че душата или духът не човека не продължават да живеят отделно и независимо от тялото след неговата физическа смърт. Няма отвъдно, отвъден или задгробен живот. Няма рай или ад, където да отиват душите на умрелите след тяхната смърт. 

Съгласно Божието учение, умрелите "спят" в гроба в очакване деня на възкресението. Всички умрели, праведни и неправедни, ще бъдат възкресени, едните - за спасение и вечен живот, а другите за съд, унищожение и вечна смърт.

Няма живот след смъртта без възкресение! Възкресение означава повторно съединяване на физическото тяло на човека с Божието жизнено дихание (или дух). 

Възкресението на праведните, живели от времето на Адам до края на човешката история, ще стане по време на Второто пришествие на Божия Син Исус Христос, когато дойде в силата и славата на Божеството. Те ще бъдат възкресени за спасение и вечен живот.

Възкресението на неправедните, живели от времето на Адам до края на времето, ще стане хиляда години по-късно, според както е писано в книгата Откровение. Те ще бъдат възкресени за съд, унищожение и вечна смърт.

Библейските термини "душа", "дух", "рай", "ад" и "пъкъл", са термините, с които най-много се спекулира, които най-много се изопачават и погрешно интерпретират, най-вече от популярните християнски църкви - Римската, Православната и стотиците протестантски и евангелски общества, приемащи Римската-Православна доктрина за безсмъртието на човешката душа и вечните мъки в ада.

Всички преживявания, свързани с контакти и срещи с духове на умрелите (преродени души), получаване на послания от тях, пътешествия на душата извън тялото, завръщане на душата в минали животи, посещения в бъдещето, отвъдното, рая или ада, получаване на послания от "космическия разум или център на вселената", извънземни (рептили) и т.н., са били причинявани и се причиняват от Луцифер, наречен в Библията Дявол и Сатана, и подчинените му духове-демони (паднали ангели)! Сатана и духовете имат възможността да приемат формата и гласа на починали хора, да приемат всякаква форма, да манипулират човешкото съзнание и психика, да вършат свръхестествени за човека явления и да създават впечатлението (особено по време на клинична смърт), че уж душата на човека е напуснала тялото, пътешествала е в отвъдното и после се е завърнала отново в тялото!

Съгласно Библията, Сатана е паднал ангел с огромен интелект, притежаващ огромна сила, ослепителен блясък, извънредна красота и дарби, които той е извратил след бунта си към Бога и впрегнал в погубването на човека. Пълна глупост, лъжа и измама е римо-католическата представа за Дявола и духовете-демони, създадена през Средновековието, според която те са грозни, отвратителни, полу-човешки, полу-животински същества с рога и копита. 

В зависимост от целите, които преследват, Сатана и злите духове могат да приемат всякаква форма и вид - от най-красивата до най-грозната, отблъскваща и ужасяваща. Могат да се явят пред своите медиуми като красиви ангели на светлината или като грозни и чудновати извънземни - малки зелени човечета с големи глави или високи рептили. Един друг специалитет на злите духове е перфектната имитация на реален обект в пространството като появата на НЛО - сфери, пури, триъгълници, чинии и др., появата на блестящи кръстове в небето, появата на образа на Дева Мария и т.н. Плачещите и т.нар. чудотворни икони са също техен специалитет, чрез които успешно мамят невежите католици и православни.

Божието Слово осъжда всякаква форма на ритуално или молитвено общение и поменуване на мъртвите - задушници, молитви за упокой на мъртвите, отправяне на застъпнически молитви към мъртвите, палене на свещи в тяхна памет, индулгенции или жертви за опрощаване греховете на мъртвите, участие в ритуали за кръщение на мъртвите (върховна заблуда и измама на Мормонската масонска църква), носене на ядене и пиене и прикадяване на гроба на умрелия, раздаване на храна в негова чест и памет, и т.н. Всички тези окултно-езически ритуали в Римската-Православна църква представляват поклонение на духове-демони и са мерзост пред Бога!

ЗАПОМНЕТЕ !!!

В Божието Слово няма нито един-единствен стих, който дори да намеква, че подобни практики трябва да се изпълняват от вярващите християни!

ЗАПОМНЕТЕ !!! 

Всички древни езически идолопоклоннически народи са вярвали в безсмъртието на човешката душа и живота в отвъдното! Единствено Божият народ Израил е бил защитен от тази мощна измама чрез дадените от Твореца на Мойсей специални заповеди и напътствия, забраняващи изрично всякакъв контакт с древните окултисти:

Вт. 18:9 Когато влезеш в земята, която Йехова твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи.
Вт. 18:10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,
Вт. 18:11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите!
Вт. 18:12 Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Йехова, и поради тия мерзости Йехова твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе!
Вт. 18:13 Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог!
Вт. 18:14 Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите. Но на тебе Йехова твоят Бог не е позволил това!
Вт. 18:15 Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк, както е въздигнал мене. Него слушайте!

ЗАПОМНЕТЕ !!!

Всички паднали и отстъпили от истината християнски църкви, религии и окултни учения, проповядват фаталната заблуда за безсмъртието на човешката душа и живота в отвъдното (прераждането)!

Приемането на тази фатална заблуда води до фалшивата вяра, че е без значение какъв живот води човекът на земята, че няма значение в какво вярва човек и каква религия изповядва, че няма значение на кой бог служи, дали е праведен или не, дали пази Божиите заповеди или не. В крайна сметка, всички отиват в отвъдното и се прераждат за нов духовен живот. Или пък, според римската-православна заблуда, душите на праведните отиват веднага след смъртта в рая при Бога, а пък душите на грешните отиват вечно да се мъчат в ада... О, свещена глупост и невежество!

ВНИМАНИЕ !!!

Окултният сериал "Шепот от отвъдното" представя заблудата за живота в отвъдното в един нов нюанс. Тъй като общопопулярното досега окултно учение, че всички хора, били те добри или зли, отиват след смъртта си в отвъдното или по-висшия духовен свят, е твърде нелогично и противно на здравия разум и Божието откровение, то виждаме как новите окултни проповеди се стараят да коригират тази "грешка". В този окултен спектакъл медиумът "Мелинда продължава да се лута между живота и смъртта и да помага на мъртвите, които не могат да преминат отвъд заради нерешени проблеми в земния живот". 

"Мелинда Гордън (Дженифър Лав Хюит) има необикновената дарба да комуникира със земни духове, призраци, които не са напуснали земята заради несвършени от тях дела. Тези дела ги възпират от "преминаването им отвъд" и отиването към Светлината". 


Важни линкове за филма "Шепот от отвъдното":

Шепот От Отвъдното 09.06.07 (1 Част):
http://vbox7.com/play:a8c1352a

27.05.11/ “Шепот от отвъдното” скача в бъдещето:
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=906609

Уникалната дарба на Мелинда Гордън да говори с духове се предава върху сина й, когото тя ражда в петия сезон на хитовия сериал “Шепот от отвъдното”. Новите епизоди ще се въртят всеки петък от 21 часа по “Фокс лайф”.

Мелинда продължава да се лута между живота и смъртта и да помага на мъртвите, които не могат да преминат отвъд заради нерешени проблеми в земния живот. Уникалната дарба често я поставя в опасни ситуации, но понякога чудесата са на нейна страна. Когато съпругът й Джим жертва живота си, за да спаси приятел, престоят му в отвъдното му помага да намери начин да остане с Мелинда. Духът му се вселява в мъртвото тяло на жертва на катастрофа. Сега ново чудо очаква Джим и Мелинда - те дават живот на син, чиято дарба е дори по-силна от тази на майка му. След раждането действието прави скок с няколко години в бъдещето, за да проследим как Джим и Мелинда приемат предизвикателството да отгледат това надарено дете.
 
Шепот от отвъдното - Ghost Whisperer:
http://seriali.upload-pictures.info/content/шепот-от-отвъдното-ghost-whisperer

Мелинда Гордън (Дженифър Лав Хюит) има необикновената дарба да комуникира с земни духове, призраци, които не са напуснали земята заради несвършени от тях дела. Тези дела ги възпират от "преминаването им отвъд" и отиването към "Светлината". Сериалът е базиран на работата на известния медиум Джеймс Ван Прах и комуникиращата с духове в реалния живот Мари Ан Винковски. "Шепот от отвъдното" (Ghost Whisperer) изобразява духовната страна на живота и смъртта. Мелинда се движи между живите и мъртвие с понякога студенина, понякога с докосващи сърцето истории. Тъй като тя е много мила и добра жена, тя никога не споделя дарбата си с цел извличане на печалба, а винаги я използва за да помогне на духовете да преминат отвъд - тоест помага им да свършат това, което не са успели да свършат приживе. Мелинда е собственик на магазин за антики в Грендвю, Ню Йорк. Омъжена е за пожарникаря Джим Кланси (Дейвид Конрад). Той я подкрепя безрезервно в "работата", въпреки че понякога историите на духовете му идват в повече.

Мелинда споделя дарбата си на своята приятелка и служителка Делия Банкс (Camryn Manheim) самотна майка на тинейджъра Нед Банкс (Кристоф Сандерс). Мелинда изпитва притеснения за споделянето на дарбата си с Делия, тъй като за разлика от сина си Нед, Делия е твърде скептична към цялата тази история с духове. За дарбата на Мелинда, знае и Илай Джеймс (Jamie Kennedy) професор по психология в университета Рокланд, който пък след преживян инцидент, в който той умира за няколко минути, получава дарбата да чува, но не и да вижда духовете. След трудното приемане на тази дарба Илай започва да помага на Мелинда в начинанието да помагат на призраците да преминават отвъд. Мелинда приема своите способности, понякога с благодарност, понякога ги проклина, но винаги помага на нейните "клиенти" живи или мъртви. Винаги намира емоционална връзка с тях.

Шепот от отвъдното:
http://www.potv.bg/seriali/p3_394_0.html

Шепот от отвъдното (Ghost Whisperer) е американски сериал за млада жена, която може да общува с духовете на мъртвите. Създаден е от Джон Грей и в него участва Дженифър Лав Хюит. 

Сериалът дебютира на 23 септември 2005 г. по CBS и CTV.

Частично вдъхновен от известните медиуми Джеймс Ван Прааг и Мери Ан Уинковски, реални комуникатори с духове, "Шепот от отвъдното" изучава духовната страна на живота и смъртта. 

Мелинда (Дженифър Лав Хюит) се движи между мъртви и живи хора в понякога смразяващи, понякога сърцераздирателни, а понякога забавни опити да действа като посредник между призраците и тези, които те преследват.

„Шепот от отвъдното” е отличен с 2 номинации „Еми” ’06 и ‘07- за музика и оригиналност на основното заглавие.

Вторият сезон на „Шепот от отвъдното” продължава да разкрива духовната страна на живота и смъртта. Мелинда (Дженифър Лав Хюит) отново се движи между живота и смъртта – понякога чувства хладен полъх, понякога сърцераздиране, а понякога се опитва да посредничи между духовете и тези които са обладани от тях.

„Шепот от отвъдното“ сезон 5 по Fox Life – какво и защо се случва?
http://www.ekrana.info/shepot-ot-otvadnoto-sezon-5-po-fox-life-kakvo-i-zashto-se-slutchva.html

Шепот от Отвъдното:
http://ghostwhisperers.blogspot.com/
http://www.btv.bg/seriali/shepotototvydnoto/
http://bg-bg.facebook.com/pages/Шепот-от-отвъдното/105325412830549
http://denitoo94.piczo.com/?g=28736377&cr=2&linkvar=000044
http://www.citadelata.com/index.php?show=713

Шепот от отвъдното - форум:
http://www.elegantna.com/forum/viewtopic.php?t=1209

Шепот от отвъдното:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Шепот_от_отвъдното

„Шепот от отвъдното“ в България 

В България сериалът се излъчва от 12 юни 2007 по bTV, от понеделник до четвъртък от 21:00 и е с български дублаж. На 4 август 2008 г. започнаха повторенията на първи сезон, всеки делник от 00:10 и завършиха на 31 август (неделя). На 13 януари 2009 г. започна втори сезон, всеки вторник и сряда от 20:00, като за последно беше излъчен епизод на 25 февруари. Втората част епизоди започна излъчване на 26 април, всяка събота от 21:00. Повторенията на сезона започнаха на 25 януари, всяка неделя от 23:00. На 6 септември 2009 г. започна трети сезон, всяка неделя от 23:00 като е излъчен до четвърти епизод, продължи от пети на 21 октомври с разписание от вторник до събота от 00:00 и завърши на 7 ноември. На 16 май 2010 г. започнаха повторенията на трети сезон, всяка неделя от 01:00 като е излъчен до втори епизод, продължи от трети на 29 май с разписание всяка неделя от 23:00 до 01:00 часа по два епизода. Ролите се озвучават от артистите Мина Костова в първи сезон, Лина Златева, Ася Братанова от първи до трети епизод, Таня Михайлова от четвърти до края на сезона, Биляна Петринска от първи до пети епизод на втори сезон и от трети сезон досега, Петя Миладинова от шести на втори досега, Николай Николов в първи сезон, Димитър Иванчев от втори и Христо Чешмеджиев.

Повторенията на първи сезон започнаха по AXN на 1 януари 2008 г., всеки вторник от 23:00, и завършиха на 27 май 2008 г., като са със субтитри на български. Премиерите на втори сезон започнаха на 10 юни 2008 г. по AXN, като се излъчват по два епизода един след друг, с разписание всеки вторник от 22:00 и 23:00, и повторение в сряда от 02:00 и 02:55. Финалът е на 19 август. На 22 октомври започнаха повторенията на втори сезон от 18:00 и 13:30, като този път са дублирани. Изключение прави първи епизод, който е и със субтитри и с дублаж, но по-къно е излъчван без субтитрите. Дублажът е на студио Александра Аудио. Ролите се озвучават от артистите Таня Михайлова, Мина Костова, Георги Тодоров и Георги Стоянов.

Повторения на първи сезон започнаха на 26 октомври 2010 г. по Fox Life с разписание от вторник до петък от 21:00. Първи сезон завърши на 1 декември. На 2 декември започна втори сезон и завърши на 7 януари 2011 г. На 11 януари започна трети сезон и приключи на 9 февруари. На 10 февруари започна премиерно четвърти сезон. От месец март разписанието е по един епизод, всеки петък от 21:00. От 22 април 2011 г. се излъчват по два епизода всеки петък. Петият и последен сезон започна на 20 май със същото разписание и завърши на 29 юли. В четвърти и пети сезон дублажът е на студио Доли.

Марияна Николаева - шепот от отвъдното:
http://spisania.rozali.com/ot-story/p10647.html

Story: Значи ти виждаш призраци?
Марияна: Да. Не викам умрели, но ако мъртвият има някакъв проблем, иска да каже нещо на близките си, той сам идва.




