Entrevista a Lluís Pastor en Cadena Ser Catalunya
24, mayo
Escuchar la entrevista completa
"La idea va sorgir quan estava preparant una nova investigació sobre la comunicació i la intuïció.
aleshores vaig barrejar lectures sobre el tema de l'estudi i sobre la comunicació entre vius i morts.
Així va sorgir la idea", ha explicat Lluís Pastor, autor del llibre 'Comunicación entre vivos y muertos'
"No és un tema friqui. És un tema que preocupa a molta gent. I molta gent diu que ha tingut alguna
experiència amb morts. Un 20% i un 30% ha tingut un contacte amb morts", ha afegit. A més, ha
destacat: "Jo he analitzat els casos en què, per exemple, en què estàs a la ràdio i de sobte en una
pausa publicitaria veus la teva àvia allà asseguda. He analitzat uns 100 casos que tenen una arrel
comú". Pel que fa als testimonis inclosos al llibre, l'autor, ha detallat: "He procurat recuperar
testimonis de persones sanes. Gent normal en situacions normals. El que m'interessava és que,
quan els figures són vistes o hi contactem, en molts casos reapareixen com ja eren en la seva vida,
amb la seva roba per exemple". Finalment, respecte a si es tracta d'imaginació o realitat, Pastor ha
confessat: "Encara no sé si passa de veritat. No sé si és una cosa que projectem els éssers humans
imaginant o al·lucinant. Però el que he vist en els estudis és que pot ser que no sigui així". "Jo el
que veig clar és que no tenim resposta. Els acadèmics ens hem de dedicar a tot, però també hem
d'ajudar a la gent a resoldre els grans dubtes de la vida", ha conclòs.

Comentarios
emma - 20/06/2022 09:29
[url=infovouchers.com]Nice Blog post.[/url]
Emma - 20/06/2022 09:28
Nice Blog post.
Alex - 20/06/2022 09:22
Very help fulul post.
GeorgeReed - 29/04/2022 00:04
Wanna be a successful game developer? Read an article about some of the most successful game
developers to get to know their stories. Those who are persistent can get success with ease!
asd - 31/03/2022 13:20
There are a handful of interesting points over time in this posting but I do not know if I see every
one of them center to heart. There is certainly some validity but I will take hold opinion until I
investigate it further. Good article , thanks and now we want much more! Included with FeedBurner
also online 4D betting
robinjack - 19/03/2022 11:09
Workflow analysis in airslate.com/product/analytics the unique features that make it a
future-forward platform revolutionizing the way business processes are handled. It is a holistic RPA
platform with a goal of automating business processes of any complexity: forms generation,
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contract negotiation and management, eSigning, e-payments, etc.
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