Avukat u Hajja ta Wara l-Mewt

Bla ebda dubju emprikali (jiġu użati metodi xjentifiċi biex jiġi pruvat il-fenomenu) hemm ħajja wara l-mewt. L-Avukat Victor Żammit jippreżenta tlieta w għoxrin prova differenti li juru li l-ħajja ta’ wara l-mewt tista’ tiġi pruvata b’mod assolut fil-ktieb tiegħu A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR THE AFTERLIFE – ara l-website tiegħu fuq www.victorzammit.com 

Dan il-ktieb mhux kruċjata reliġjuża. L-anqas ma huwa magħmul biex jibdillek it-twemmin tiegħek. Qiegħed biss nitolbok tikkunsidra l-informazzjoni emprikali (xjentifika) li qed tiġi preżentata lilek.

Dr Victor Zammit jgħid illi l-evidenza li preżenta tista’ tkun aċċettata mill-ogħla qorti f’kull pajjiż ċivilizzat. Ftit minn din l-evidenza teknika tinkludi:

L-Electronic Voice Phenomenon (vuċijiet ta’ l-ispirti fuq tape), Instrumental Transcommunication (komunikazzjoni ma dawk li mietu), l-esperimenti SCOLE, Out of Body Experiences, Near Death Experiences, Empirical Materialisation,  Trans u Mental Mediumship; Poltergeists, Xenoglossy u Reinkarnazzjoni,  il- Cross-Correspondences, Proxy Sittings. B’relazzjoni ma’ l-argument tal-materjalizzazjoni, l-avukat jiddiskuti wkoll it-teorija ta’ E=mc2 tal- Prof Albert Einstein.

Hemm ukoll kapitlu li jinfurmak dwar l-iktar empriċisti famużi u rispettati, xjentisti u investigaturi li ġew fid-dinja u wżaw il-konoxxenza tagħhom tax-xjenza biex jinvestigaw fuq il-ħajja wara l-mewt u kkonfermaw li il-ħajja wara l-mewt teżisti.

L-Avukat Zammit jgħidlek biex ma tirriġettax prova għax din il-prova ma’ taqbilx mat-twemmin tiegħek. Hu jgħid li aħna ħafna drabi nkunu prodott ta’ l-ambjent li nikbru fih. Minn meta nitwieldu aħna nibdew nieħdu informazzjoni mill-familja tagħna, mill-ħbieb, mill-iskola u mill-media. Ukoll, ma rridux ninsew li aħna twelidna f’ambjent fejn għandna kultura tagħna, storja u tradizzjoni.

Inevitabilment, it-twemmin tagħna jidħol iktar ‘il ġewwa fl-emozjonijiet tagħna. Nafu li meta nisimgħu xi ħaġa li ma taqbilx mat-twemmin tagħna nirrifjutawha mill-ewwel. Għalfejn? Għax moħħna jagħmel difiża biex jipproteġi id-differenza fil-ħsieb tagħna : għax informazzjoni inkonsistenti iżżid l-ansjeta’, biża’ u tneħħi l-istabilta’ mill-emozjonijiet. Immaġina kif tħossok jekk tkun Amerikan u tkun temmen ħafna fir-reliġjon Kristjana u jiġi Musulman fundamentalist fuqek u jgħidlek li int sejjer fit-triq il-ħażina u l-unika triq għas-salvazjoni huwa l-Islam.

Irridu naċċettaw ukoll li kieku twelidt fil-Lvant Nofsani, probabbli int Musulman – u f’ċertu każi tkun għedt Allah Akbah (ALLA HUWA KBIR) ħafna drabi diġa. Kieku twelidt fl-Indja ikollok viżjonijiet totalment different minn ta’ xi ħadd li twieled fil-punent. Jew kieku twelidt fiċ-Ċina jew fil-Ġappun, ikollok ċertament twemmin differenti kieku twelidt f’pajjiżi oħra.

Ifhem li meta hemm inkonsistenza bejn fatti reliġjużi jew twemmin personali u fatti xjentifiċi, inevitabilment il-fatti xjentifiċi jirbħu fuq it-twemmin personali. Ma jistax ikun mod ieħor. Niftakru naqa x’ġara fl-Italja fi żmien ix-xjentist jismu Galileo meta uża l-konoxxenza tiegħu u qal li d-dinja mhux iċ-ċentru ta’ l-univers u li ddur max-xemx - mhux ix-xemx iddur magħha. Il-Knisja Kattolika kellha fl-aħħar taċċetta li x-xjenza tirbaħ fuq it-twemmin reliġjuż u ammettiet li kellha żball. Dan huwa eżempju ta’ kif it-tagħlim dejjem jevolvi.

Din hija informazzjoni importanti ħafna li tifimha – għaliex l-iktar ħaġa mportanti li tifhem fuq id-dinja -  hija l-verita’ emprikali ibbażata’ fuq informazzjoni li tista’ tiġi ippruvata b’mod repettitiv għall-validita’.

L-evidenza xjentifika għall-ħajja wara l-mewt hija irrifjutabbli – qatt ma giet ippruvata ħażina. L-evidenza imsemmija u li tista’ ssib f’ A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR THE AFTERLIFE ġiet mibgħuta lil esperti madwar id-dinja u ġew mistoqsija xi jsibu ħażin fiha – ġiet mibgħuta lil teologi, xjentisti, materjalisti u xettiċi kbar. Tmien snin wara, l-ebda xjentist – l-ebda’ bioloġista, l-ebda’ fiżiċista, l-ebda xettiku, l-ebda materjalist, u lanqas ħadd ma kien kapaċi jwaqqa’ l-provi ta’ l-eżistenza ta’ ħajja ta’ wara l-mewt.

Victor għandu wkoll website għall-materjalisti u x-xettiċi biex turi li l-isponsors tiegħu qed joffru is-somma ta’ $1,000,000 lil xi persuna madwar id-dinja li jirnexxielha tipprova li l-evidenza għall-ħajja ta’ wara l-mewt kif tinsab f’dal-ktieb mhux korretta – klikkja fuq il-webpage Lawyer on Skeptics www.victorzammit.com 

Iż-żmien fuq id-dinja hu qasir. Waħda mill-isbaħ informazzjonijiet rivelati minn dawk li qiegħdin fil-ħajja ta’ wara l-mewt hija li l-imħabba tkompli wara l-mewt fiżika. Iva, niltaqgħu ma’ dawk li nħobbu meta mmutu fiżikament.

M’hemm xejn importanti iktar fid-dinja milli nkunu nafu x’ser jiġri meta mmutu. Ħa nsaqsik mistoqsija diretta:  X’jiġri jekk kien veru li ħajja tkompli għal-ħafna żmien – forsi għal-eluf ta’ snin? Mhux raġunabbli li tagħmel investigazzjonijiet serji jew taqra x’sabu investigaturi professjonali? Ma taħsibx li din jista’ jkollha konsegwenzi kbar?

Taffordja li tieħu r-riskju li ma tkunx taf x’tgħid ix-xjenza fuq meta tmut?

Aqra l-evidenza kollha fuq www.victorzammit.com

L-Avukat Victor Zammit huwa avukat irtirat tal-Qorti Suprema u l-Qorti Gholja ta’ l-Awstralja u issa huwa investigatur emprikali ‘full-time’



