                       Bir Avukatin Oteki Yasam Davasi

Oteki yasamin varolduguna dair bilimsel verilerin bulundugu suphe goturmez bir gercektir. Avukat Victor Zammit Bir Avukatin Oteki Yasam Davasi kitabinda oteki yasamin kesin varligini yirmiuc degisik sekilde ispatlamaktadir – bkz. Websitesi www.victorzammit.com.

Bu caba dini bir hacliseferi olarak algilanmamali. Ayrica kesinlikle inanclarinizi degistirme gibi bir caba da sozkonusu degil. Sadece sizden olayin bilimsel boyutunu degerlendirmenizi istiyorum.

Dr Victor Zammit gosterdigi delillerin medeni herhangi bir mahkeme tarafindan kabul edilecegini soylemektedir. Bazi teknik kanitlar asagidakileri iceriyor:
Elektronik Ses Gercegi(Kayit Edilen Ruh Sesleri), Araclarla Iletisim(oteki dunyaya ulasmis insanlarla kurulan cift yonlu iletisim), SCOLE Deneyleri, Astral Seyahatler, Olume Cok Yakinken Edinilen Deneyimler, Deneysel Materyalizm, Medyumluk, Hayaletler, Bilinmeyen Dillerde Konusma ve Yenidendogus, Karsilikli  Mesajlar, Vekil Oturumlari.

Butun bunlarin yanisira kitapta yeralan bir bolum daha once bu konuyu incelemis ve oteki yasamin varoldugunu ispatlamis degerli bilimadamlarinin calismalarindan da bahsetmektedir.

Dr Victor Zammit hicbir ispati inanclarimizla celistigi icin reddetmiyor. Ona gore, her insan yasadigi ve yetistirildigi cevrenin bir urunudur. Dogdugumuz andan itibaren bildigimiz her seyi ailemizden, arkadaslarimizdan, okullarimizdan ve medyadan    ogreniriz. Ayrica kulturuyle, tarihiyle ve gelenekleriyle zaten iyice sekillenmis bir ortamda dunyaya geldigimizi unutmamak gerekiyor.

Inanclarimiza derin duygusal bir bagla sikisikiya sarildigimiz bir gercektir. Ote yandan butun bunlar beynimizle ilgilidir. Cok iyi biliyoruz ki duydugumuz bir bilgi eger inanclarimizla ortusmuyorsa o bilgiyi reddetmeye egilim duyariz. Peki neden? Aklimiz onyargilarimizi korumak icin savunma mekanizmalarimizi harekete gecirir. Inanclarimizla ortusmeyen bilgi bize kaygi verir; duygularimizi altust eder. Eger dindar Amerikali bir Hristiyan’saniz ve koktendinci bir Musluman size inanclarinizin tamamen yanlis oldugunu ve sadece Islam’in kurtulusa goturen yol oldugunu soyluyorsa ne hissedeceginizi dusunmeye calisin.

Bu satirlari okuyan okuyucu eger Ortadogu’da dunyaya gelmisse buyuk bir ihtimalle bir Musluman’dir ve Allahu Ekber (Allah Buyuk’tur) ifadesini buyuk olasilikla hayatinda bir cok kez soylemistir. Ote yandan eger bu kisi Hindistan’da dunyaya gelmisse, tamamiyla degisik bir dunya gorusu ve inanclara sahiptir. Okuyucumuz Japonya’da veya Cin’de dogmus olabilir. Sahip oldugu inanclar oteki ulkelerde yetisen insanlardan ne kadar da farklidir.

Bilimsel verilerle geleneksel veya kisisel inaclar celisiyorsa oncelik bilime dayanan bilgiye verilmelidir. Bunun baska yolu yoktur. Galileo ornegini unutmamiz gerekir. Galileo, bilimsel verilere dayanarak dunyanin evrenin merkezinde olmadigini, tam tersine dunyanin gunesin etrafinda dondugunu ispatlamisti. Yillar sonra kilise hata yaptigini ve aslinda bilimselligin kisisel inanclarin ustunde olmasi gerektigini kabul etti. Bu insanligin edindigi bilgideki evrime bir isarettir.

Vardigimiz bu sonuc cok onemli cunku bizim icin bu dunyada anlamamiz gereken en onemli sey gecerliligi tekrar tekrar ispatlanabilir gercegin kendisidir.

Oteki dunya icin gosterilen deliller karsi cikilamaz nitelikte, su ana kadar hic kimse yanlis olduklarini ispatlayamadi. Bir Avukatin Oteki Yasam Davasi kitabinda yeralan kanitlar dunyanin dort yanindaki uzmanlara gonderildi ve bu kanitlarin aksi ispatlanamadi. Dinadamlari, bilimadamlari, materyalistler ve skeptikler yedi yil suresince hic kimse bunu basaramadi.

Victor’un websitesini www.victorzammit.com ziyaret edin. Goreceksiniz ki yaptigi arastirmalar sonucunda elde ettigi bu kanitlari gecersiz kilacak kisiye sponsorlari $1,000,000 oneriyor.

Dunyadaki vaktimiz oldukca kisitli. Oteki dunyaya ulasanlarin bize gonderdigi en muhtesem bilgi fiziksel olumden sonra da askin devam ettigi gercegi. Evet, oldukten sonra hepimiz sevdiklerimize kavusacagiz.

Hayatimizda, oteki dunyaya ulastiktan sonra ne olacagi sorusundan daha onemli bir soru olamaz. Izin verin soyle bir soru sorayim: Ya hayat gercekten de yillarca suruyorsa, belki binlerce yil? O zaman bu konu uzerine ciddi olarak egilmeye degmez mi? Butun bunlarin inanilmaz sonuclari olmaz mi?

Avukat Victor Zammit uzun yillar oteki yasam uzerine insan hayatini degistirebilecek arastirmalar yapti. Kitabinda yaptigi kesifler hakkinda buyuk titizlikle hazirlanmis raporlar bulacaksiniz.

Bu riski goze alip psisik bilimin oldukten sonra ne olacagina dair soylediklerini bilmek istermisiniz?

Kanitlarin tamamini www.victorzammit.com ‘dan okuyabilirsiniz.

Avukat Victor Zammit Avustralya Anayasa Mahkemesi ve Yuksek Mahkemesi emekli avukatidir    

