/En advokat præsenterer bevis for livet efter døden.
 
Der findes uden skygge af tvivl, beviser for eksistensen af livet efter døden.
Advokaten Victor Zammit præsenterer treogtyve forskellige former for bevis på at der findes  liv efter døden, og på at dette kan fuldt dokumenteres. Og  kan bevises i hans bog ”A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR THE AFTERLIFE”(En advokat præsenterer beviserne for livet efter døden) – Se hans webside www.victorzammit.com

 
For god orden skyld skal nævnes, at dette ikke er en religiøs kampagne. Og det heller ikke et forsøg på at ændre nogens tro på nogle måde . Jeg beder  blot om at overveje den videnskabelige information der her præsenteresr.
Dr. Victor Zammit forklarer at bevis, han kommer med , ville blive  accepteret af den højeste domstol i ethvert civiliseret land. Nogle af de tekniske beviser omfatter blandt anden:
 
Elektroniske stemme fænomener EVP (åndestemmer på bånd), instrumental  transkommunikation (tovejs kommunikation med, dem som  er gået over til den anden side af livet), Scole eksperimenterne, ud- af- kroppen oplevelser (OBE), nærdødsoplevelser (NDE), empirisk materialisation, trans og mental medier, poltergejster, xenoglossy og reinkarnation, kryds korrespondancer og fuldmægtig sittings. I relation til spørgsmålet om materialisation, omtaler denne advokat også professor Albert Ensteins E=mc2.
 
 Et af  kapitel forteller om af de meste framragende og  respekterede videnskabsfolk  og forskere, som har levet på denne jord,  brugte deres videnskabelige forståelse og dygtighed  til at undersøge livet efter døden og fand, at det eksisterer.
 
Dr. Victor Zammit  siger  at man ikke skal afvise et bevis, blot fordi  bevist ikke er i overensstemmelse med vores traditionelle tro. Han siger, at vi har en tendens til at være et  produkt of vores eneg omgivelser ,vores egen opdragelse.Allerede fra  den dag vi bliver født optager vi informationer fra vor familie, venner, skole og medier. Vi må heller ikke glemme at vi er født i et verden med sin egen unikke kultur, historie og tradition.
 
Det er uundgåeligt , at tro bliver til noget , som dybt  følelsesmæssigt og også beroligende. (Neurological). Vi ved at når vi får information som ikke er i overensstemmelse med den tro vi bekender os til ,så vil vi often afvise disse informationer .. Hvorfor? Fordi Vores sind vil  forsvar  og  beskytte vor fordomme og favoriseringer , da uoverensstemmende informationer giver  os bekymringer og fremkalder frygt , hvilket vil gøre os  følelsesmæssigt ustabilie . Forestil dig, hvordan du ville føle det ,hvis du var en amerikaner, dybt forankret i den kristne tro  fik fortalt af en fondamentalistisk  muslim,  at  du tager fuldstændig fejl med din tro, og at  Islam er den eneste vej til ”den rigtige frelse og salighed”.
 
Vi må også accpetere, at hvist man er  født i Mellemøsten, så er  man sandsynligvis muslim og har allerede udtalt  ALLAH´U AKBAR (GUD ER STOR)et antal gange.  Er man født i Indien, har man en helt anden verdensanskuelse og tro set fra et vestligt synspunkt,og hvist man er født i  Japan eller Kina,så har man helt bestemt en helt anden tro en folk født i andre lande .
 
Man må forstå at hver eneste gang der er  uoverensstemmelse mellem videnskabelig viden og traditionel eller personlig tro, så vil den videnskabelige viden  uvægerligt sætte sig over den  personlige tro.
Det kan ikke være anderledes . Vi husker, hvad der skete på videnskabsmanden  Galileos tid i Italien hvor Galileo  brugte sin vidne og videnskabelige  til at fastslå , at jorden  ikke er universets centrum , og at det er jorden der drejer  rundt om solen og ikke solen der drejer  rundt om jorden.
Den kristne katolske kirke var til sidst –efter mange år –nødt til at acceptere, at  videnskaben går over den personlige, relgiøse tro  og kirken indrømmede, at  den tog fejl. Dette er også et eksempel på den forædling af vores vidne , som uophørligt finder sted .
 
Dette er  information ,som er vigtig at forstå ,for det, som er allervigtigst at vide og fuldt ud forstå på denne jord,er sandheden baseret på oplysninger  som man hele tiden kan efterprøve gyldigheden og værdien af .
 
Det” videnskabelige” bevis på vores  live efter døden er uigendriveligt – det er aldrig blevet bevist , som nævnes og findes i  En advokat præsenterer beviserne for livet efter døden  er blevet sendt ud til eksperter i  hele verden for at få oplyst . hvad der er galt med dem De er blevet sendt til teologer, videnskabsfolk, materialister og hårde skeptikere. 
Efter syv år  sendt til teologer , videnskabsfolk ,ingen  biologer , ingen fysiker,  ingen skeptisk  ingen materialist-ingen overhovedet – være i stand til at tilbagevise beviserne for , at der findes et liv efter døden.
 
Victor har også en webside om materialister og skeptikere hvor hans sonsorer  tilbyder $1.000.000 til den verden ,der kan demonstrere at give bevis  for livet efter døden, dette findes på hans under  ” A Lawyer on the sceptics-klik på www.victorzammit.com.
 
Tiden på jorden er ikke lang . En af de meste vidunderlige afsløringer fra åndeverden fra dem der har gået over til den anden side , er at kærligheden ikke stopper efter den fysiske død . Ja vi vil alle møde vores kære efter vor fysiske død.
 
Der er ikke noget viftiger  på jorden end at vide, hvad der sker når vi dør og  går over på den anden side. Lad mig spørge direktel: ”Hvad nu”  hvis det er rigtig , at livet fortsætter og forsætter i lang, lang tid- måske i tusinde af år? Er det så ikke kun rimeligt at fortage seriøse undersøgelser , eller at læse, hvad professionelle, der har foretaget sådanne undersøgelser , har opdaget ?Tror du ikke ,at dette ville havde enorme konsekvenser ?
 
Advokat Victor Zammit har stået for mange års livssændrende ,kritisk  research i livet  efter døden? I denne bog rapporterer han meget nøje om , hvad han har fundet af betydningsfulde ting..
 
Har du råd til at risikere ikke at vide, hvad den  psykisk videnskab  har at sige om,  hvad der vil ske når du dør?
 
Læs det fulde bevispå www.victorzammit.com
 
Advokat Victor Zammit er forhenværende advokat i  Australiens Højeste og  Landsret.
 



