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ejendommen tilbage til familien. Ma-
rita skrev til Debra:

”Efter mere end syv år i retten blev 
det endelig afgjort, at min mosters 
ejendom skal tilbage til familien, for-
di det er bevist, at den transaktion, 
morderen foretog, var 100 % ulovlig. 
Nu arbejder vi på at få overført ejen-
dommen til min mor, som er univer-
salarving. Den proces vil tage mindst 
et år, men det vigtigste var at bevise, 
at det, morderen havde gjort, var for-
kert og uretfærdigt, og at han blev 
fanget og nu afsoner sin straf.”

- Retfærdigheden sejrede til sidst 
for Alicia og familien, og hendes sjæl 
kan endelig hvile i fred, konkluderer 
Debra.

Samtidig mener hun, at der er mere 
i denne sag. Hun er sikker på, at mor-
deren, Jesus Romeros, handlede efter 
ordre fra en Mr. Big, og at Romeros 
ikke vil afsløre dennes identitet, fordi 
det vil koste ham livet i fængslet. Må-
ske vil han, når hans liv nærmer sig 
sin naturlige afslutning, afsløre, 
hvem der stod bag forsøget på at be-
drage Alicia.                                         r

Gengivet fra Psychic News, hvor Roy 
Stemman er redaktør, www.psychicnews.
org.uk

Debra Martin er ved at skrive bogen Soul 
To Soul, som fortæller hele Alicia 
Becerra-sagen samt andre mordsager, 
hun har haft, henv: www.goldenmiracles.
com

Læs også ”Det er vigtigt!” i NA 6/97, 
Afdød bad om hjælp i NA 2/01 og Kontakt 
til afdøde i NA 4/12 eller via www.nyta 
spekt.dk/april2016gl

ejendom. Men hun forstod, hvad der 
var på færde, og nægtede. Noget ty-
der dog på, at hun blev tvunget til at 
skrive under, for hendes rystede un-
derskrift indikerede, at det var sket 
med vold.

Efterforskerne fandt også andre be-
viser på bedrageri i forbindelse med, 
at mosteren havde fraskrevet sig 
ejendomsretten.

Langvarig retssag
Alligevel måtte Marita gennem et 
langt juridisk slagsmål for at vinde 
ejendommen tilbage. Den 19. sep-
tember 2012 gav en peruviansk dom-
stol positivt tilsagn til hendes sag, og 
det banede vejen for flere retshand-
linger.

Men først i december 2014 blev der 
afsagt en dom, som endelig bragte 

mosteren var blevet myrdet. Hun 
kunne ikke forstå hvorfor? Hvem 
ville gøre noget sådant?

Til deres forbavselse kunne De-
bra også besvare disse spørgsmål. 
Hun beskrev en høj mand med 
mørk hud og tykt, sort afrohår, og 
hun sagde, at Alicia kendte ham. 
Alicia gjorde især opmærksom på 
hans blå skjorte. Hun opgav også 
et navn: Marcos.

Der havde været en uoverens-
stemmelse, og Alicia havde næg-
tet at underskrive nogle papirer 
vedrørende hendes ejendom. 
Derfor blev hun kvalt. Ingen af 
disse detaljer sagde Marita noget, 
men både hun og familien var til-
fredse med de andre informatio-
ner, de havde fået fra Alicia gen-
nem Debra.

Afsløring via obduktion
Efterfølgende tog Marita til Peru 
og konsulterede en sagfører. Hvis 
der var nogen som helst sandhed 
i mosterens besked, var der kun 
én måde at finde ud af det på: 
Marita ansøgte om at få mosteren 
gravet op og obduceret.

Tre måneder efter begravelsen 
blev liget gravet op. Retsmedici-
nerne var forbavsede over krop-
pens gode stand. De vitale orga-
ner var uskadte. Desuden var der 
ingen tegn på mavekræft eller 
hjertetilfælde. Dødsårsagen, som 
den stod på dødsattesten, var helt 
klart forkert.

I stedet viste obduktionen, at 
Alicias lunger var klappet helt 
sammen. Det var der kun én for-
klaring på: Alicia var blevet kvalt. 
Præcis som hun selv havde sagt i 
Debras session.

Der gik et år, før udforskningen 
af det, der nu var erkendt som et 
mord, gav det ønskede resultat. 
Debra fortæller: - Den 21. novem-
ber 2008 skrev Marita i en mail til 
mig, at man havde fundet morde-
ren! Og ikke alene passede han til 
den beskrivelse, jeg havde givet, 
også navnet Marcos var involve-
ret.

Morderen, Jesus Romeros, hav-
de tilstået sin andel i forbrydelsen 
og afsoner nu 20 år i et peruvi-
ansk fængsel.

Alicia havde ejet en impone-
rende ejendom i en frodig egn i 
Peru, og tilsyneladende var hun 
blevet udsat for en svindler, der 
forsøgte at få folk til at afstå deres 

for hende. Alle gav deres samtykke, 
hvilket gjorde mosteren rolig og klar 
til at sige mere gennem mig.

På trods af familiemedlemmernes 
parathed til at modtage moster Ali-
cias besked, måtte Marita indrømme, 
at det var meget svært at få at vide, at 

- Jeg forklarede, hvordan åndelige 
væsener kommer gennem mig og 
bruger mig som deres kanal. Jeg for-
talte også Marita, at jeg havde fået 
beskeder fra hendes moster, før de 
ankom.

- Marita blev hurtigt klar over, at 
disse beskeder kom fra Alicia. Moste-
rens personlighed kom igennem, og 
begyndelsen af sessionen var fuld af 
kærlighed og latter.

Debra omtalte et hjertetilfælde, 
hvilket hun ved senere eftertanke ser 
som mosterens måde at henlede op-
mærksomheden på den formodede 
dødsårsag. Men pludselig korrigere-
de Debra sig selv:

- Jeg fik et syn, et glimt, der for gen-
nem mit sind, som om jeg så en bid af 
en film. Jeg kunne ikke lide det, jeg 
så. Det var, at nogen strangulerede 
mosteren. Hun døde ved kvælning.

- Jeg var nødt til at fortælle Marita, 
at hendes moster var blevet myrdet. 
Det havde jeg ikke forventet, og jeg 
var ikke sikker på, om familien ville 
kunne håndtere den information.

- Jeg fortalte dem, at ligegyldigt 
hvad der ville komme igennem, øn-
skede mosteren, at de skulle have 
fred i sindet. Det var meget vigtigt 

Nyheden om, at moster Alicia i 
Peru var død, kom som et chok for 
hendes niece og nevø, som bor i Ari-
zona i USA. Da de sidst så hende, 
virkede hun sund og rask og så ud til 
at have mange gode år foran sig. Men 
mavekræft og et hjertetilfælde havde 
gjort en alt for tidlig ende på hendes 
liv, fik de at vide. Alicia Becerra var 
blevet stedt til hvile i en smuk grav 
på den lokale kirkegård.

Niecen Marita Wilson - datter af 
Alicias søster - ønskede sikkerhed 
for, at hendes mosters sjæl hvilede i 
fred. En ven foreslog hende at kon-
takte en tv-producer, der kunne ar-
rangere en session med en clairvo-
yant, Debra Martin. Marita gik med 
til det, selvom hun aldrig havde haft 
kontakt med en clairvoyant.

Marita, hendes mor og hendes søn 
mødte op hos Debra 27. juli 2007.  
Sessionen blev optaget. Det eneste, 
den clairvoyante fik at vide på for-
hånd, var, at Marita ønskede at høre 
fra mosterens ånd.

Debra forklarede, hvordan hun ar-
bejder: - Jeg begyndte med at fortæl-
le, at inden sessionen havde jeg bedt 
den højeste hellige (Gud) om tilladel-
se til at tale med mosteren.

Afdød til clairvoyant:  
         ”Jeg blev myrdet!”

Dødsattesten var falsk,  
men gennem en clairvoyant  
fik familien den sande historie.

Morderen blev fundet,  
tilstod og blev dømt.

af Roy Stemman, 
redaktør

Morderen, som i dag afsoner 
sin dom på 20 års fængsel.

Alicia Becerra blev franarret sin 
ejendom og myrdet. Men fra ”den 
anden side” sørgede hun for, at 
familien fik sin retmæssige arv.

Marita Wilson opsøgte en 
clairvoyant for at spørge til sin 
afdøde moster - og blev meget 
overrasket.

Debra Martin beskriver, hvordan hun så morderens store hår.  
Det viste sig at passe fuldstændigt.
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