EGY ÜGYVÉD IGAZOLJA A MÁSVILÁG LÉTEZÉSÉT

Minden kétséget kizárólag vannak kézzelfogható, a másvilág létezésére mutató tények. Zammit Victor ügyvéd az EGY ÜGYVÉD IGAZOLJA A MÁSVILÁG LÉTEZÉSÉT c. könyvében 23 különböző tényterületet mutat be a másvilag létezésének feltétlen bizonyithatóságára--erre vonatkozólag megtekinthető a  www.victorzammit.com  honlapja.

Hangsúlyozandó, hogy ez nem egy vallásos keresztes hadjárat. Az olvasó hitét sem igyekszik az iró bármiképpen megváltoztatni. Mindössze a bemutatott tudományos adatok megfontolását kéri.

Dr. Zammit Victor azt állitja, hogy bármely civilizált ország legfelsőbb birósága elfogadná a bemutatott tényeket. Itt van néhány közülük:

Az elektronikus hangtünemények (szellemek hangja hangszalagon), műszeres összeköttetés (kétiranyú kommunikáció az elhúnytakkal), a SCOLE kisérletek, testen kivüli élmények, halálközeli élmények, empirikus materializáció, transz- és szellemmédiumitás, kopogó szellemek, xenoglosszia (a beszélő számára teljesen ismeretlen nyelven való beszélés), reinkarnáció, kereszthiradás és távszeánszok. A materializációt illetően ez az ügyved megtárgyalja Einstein E= mc2 egyenletét is.

Az egyik fejezet bemutatja azokat a legbrilliánsabb és legtiszteltebb tudósokat és kutatókat, akik valaha is a földünkön jártak és tudományos felkészültségüket s képessegüket arra használták, hogy a másvilagot vizsgálják, és azt valónak találták.

Dr. Zammit Victor arra hiv fel bennünket, hogy ne utasitsunk vissza bármilyen tényt sem csak azért, mert az nincs összhangban nagyrabecsült hitünkkel. Azt állitja, hogy mi hajlunk arra, hogy a környezetünk és nevelésünk formáljon ki bennünket. Születésünk óta magunkba szivtunk információt a családunktól, barátinktól, iskoláinkból és a hirközlőszervek utján. Úgyszintén nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egy olyan világkörnyezetbe születtünk, amelynek saját, egyedülálló kultúrája, történelme és tradiciói vannak.

Elkerülhetetlen az, hogy a hitünk mélyen emócionálissá és neurologikussá váljon. Tudjuk, hogy ha kapunk bármilyen információt ami nincs összhangban nagyrabecsult hitünkkel, az információ visszutasitására vagyunk hajlamosak. Miért? Azért, mert az elménk védelmi állásba helyezkedik azért, hogy az elfogultságunkat és részrehajlásunkat megvédje, mert az ellentmondó információ aggodalomra,  félelemre késztet és érzelmileg megingat bennünket. Képzeljuk csak el, hogy éreznénk magunkat, ha egy a kereszténységben elmélyült amerikai létünkre egy fundamentalista muzulmán azt mondaná, hogy teljesen hamis a hitünk, és hogy csak a mohamedánizmus vezet a "megváltáshoz".

Azt is el kell ismernünk, hogy ha az olvasó a Közép-Keleten született volna, akkor minden valószinüség szerint muzulmán lenne, és már többször elismételte volna, hogy ALLAH AKBAR (NAGY AZ ISTEN). Ha Indiában született volna, akkor teljesen más lenne a világnézete és hite a nyugati emberétől. Ha Japánban vagy Kinában látott volna világot, minden bizonnyal másban hinne, mint azok, akik máshol születtek.

Meg kell értenünk azt, hogy amikor egy "tudományos" tény nincs összhangban a tradicionális vagy egyéni hittel, a tudományos tény elkerülhetetlenül diadalmaskodik az egyéni hiten. Ez nem lehet  bármi másként. Emlékezzünk arra, hogy mi törtent Olaszországban a tudós Galileo idejében, aki tudományos ismereteire támaszkodva jelentette ki, hogy a Föld nem a világmindenseg középpontja, és Földünk az, ami a Nap körül kering, és nem megforditva. A katolikus egyháznak sok év után végül is el kellett ismernie, hogy a tudomány győz az egyéni vallásos hiten, és az Egyház beismerte, hogy hibázott. Ez a tudás folyamatos kifinomulására is egy példa.

Ennek megértése kritikus fontosságú, mert a végső fokon az fontos, hogy tudjuk és teljesen megértsük bolygónkon azt az igazságot, amely olyan információra alapszik, amelynek érvényessége kisérletileg ismételten igazolható.

A másvilágra utaló "tudományos" tények megdönthetetlenek, és sosem lettek meghazudtolva. Az EGY ÜGYVÉD IGAZOLJA A MÁSVILÁG LÉTEZÉSÉT c. könyvben bemutatott tények a világ minden részén élő szakembereknek el lettek küldve azzal a kérdéssel, hogy mi hibat találnak bennük--el lett küldve teológusoknak, tudósoknak, materialistáknak és hajthatatlan szkeptikusoknak. Hét év mulva  egyetlen tudós--egyetlen biológus, egyetlen fizikus, egyetlen szkeptikus empirista, egyetlen materialista, más szóval senki sem volt képes a másvilág létezésére mutató tényeket megcáfolni.

Victornak van úgyszintén egy a materialistákkal és szkeptikusokkal foglalkozó honlapja az interneten annak bejelentésére, hogy a jótállói felajánlanak 1.000.000 dollárt annak, aki bárhol a világon ki tudja mutatni azt, hogy a Victor kutatásai által felmutatott és a weben látható, a másvilág létezésére utaló tények alaptalanok--kattintson az "Egy ügyvéd a szkeptikusokról" (A Lawyer on the Skeptics) gombra a  www.victorzammit.com web-oldalon.

A kiszabott földi időnk rövid. A másvilágról az elhunytaktól kapott információ egyik legszebb része az, hogy a szeretet folytatódik ott. Igen, találkozni fogunk szeretteinkkel fizikai halálunk után.

Semmi sem fontosabb a földön mint az, hogy tudjuk, mi fog történni velünk miután átlépünk a másvilágba. Ezt kivánja Dr. Zammit megkérdezni: mit jelent az, ha igaz, hogy az élet folytatódik egy nagyon hosszú ideig, talán évezredekig? Nem-e logikus akkor komoly vizsgálatokat végezni vagy a szakkutatók felfedezéseit komolyan megvizsgálni vagy elolvasni? Gondolja, hogy ennek nagyfontossagú következményei lennének?

Zammit Victor ügyvéd sokéves, életváltoztató, kritikus fontosságú kutatást végzett a másvilágról. Könyvében nagy körültekintéssel jelenti nagyfontosságú eredményeit.

Megengedheti Ön maganak azt a rizikót, hogy ne tudja meg azt, amit a pszichikai tudományok szólnak arról, hogy mi fog törtenni Önnel halálakor?

Olvassa el a tényeket teljes egészükben a  www.victorzammit.com honlapon.

Zammit Victor az Ausztrál Legfelsőbb Biróság és Felső Biróság visszavonult ügyvéde.



