
En jurist lägger fram bevisen för liv efter döden


Det finns utan tvekan vetenskapliga bevis för att livet fortsätter efter döden.
Juristen Victor Zammit presenterar i sin bok, A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR THE AFTERLIFE, 23 olika områden med bevis för detta. Se http://www.victorzammit.com/ 

Detta är inte ett religiöst korståg, ej heller ett försök att förändra dina övertygelser. Författaren vill att läsaren själv bedömer bevisen.

Dr Victor Zammit menar att bevisen skulle accepteras hos högsta domstolen
i varje civiliserat land. Här är några tekniska bevis:
Elektroniska röstfenomen, Instrumentell transkommunikation, SCOLE-experimenten, Ut-ur-kroppen-upplevelser, Nära-döden-upplevelser, 
Materilisationer, Mediumskap, Poltergeist, Xenglossy, Reinkarnation, 
Krosskorrespondenser..
Angående materialisationer diskuterar författaren prof. Albert Einsteins E=mc2.Det finns alltså totalt 23 områden med anknytning till de framlagda
bevisen.

Boken innehåller ett kapitel om några av de mest briljanta och respekterade
vetenskapsmän och forskare som levat på jorden. Dessa använde sina 
kunskaper och insikter för att undersöka livet efter döden och fann bevis 
för dess existens.

Dr Victor Zammit ber läsaren att med försiktighet överväga och inte förkasta
bevisen utifrån förutfattade meningar. Han hävdar att vi tenderar att vara
produkter av miljö och uppfostran. Från födelsen påverkas vi av information
från familjen, vänner, skolan och medier.

Med nödvändighet blir värderingarna djupt känslomässigt laddade. Vi vet att
när vi tar del av information som inte överensstämmer med våra värderingar,
tenderar vi att förkasta denna information. Varför? Vårt medvetande sätter upp
försvar för att skydda våra fördomar, därför att inkonsistent information ger oss
ångest, skapar rädsla och emotionell stress.
Föreställ dig hur det skulle kännas om du som djupt kristen amerikan hör en 
muslimsk fundamentalist påstå att din tro är fel och att islam är den enda vägen
till frälsning.

Född i Mellanöstern är du sannolikt muslim och har vid några tillfällen re-
citerat Allah  Akbar (Allah är stor). Född i Indien, som hindu, i Japan, som
shinto…





