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At dø for at leve Anita Moorjani Hent PDF At dø for at leve er en dybt bevægende og opsigtsvækkende
personlig beretning. Forfatteren, Anita Moorjani, havde kæmpet mod en ondartet lymfekræft i næsten fire år,

da sygdommen begynder at sprede sig. En morgen finder hendes mand hende bevidstløs på
badeværelsesgulvet, og hun bliver hastet på hospitalet, hvor lægerne fortæller ham, at hendes organer er ved

at sætte ud – at hun er ved at dø, og at han ikke skal regne med, at hun lever natten over. Trods sin
bevidstløse tilstand hører Anita Moorjani det hele, og da hendes krop er ved at stå af, får hun en helt utrolig
nærdødsoplevelse, der giver hende en altafgørende dyb indsigt i hendes eget liv og den faktiske årsag til

hendes sygdom. Da hun kommer til bevidsthed igen, har hun det meget bedre, og i løbet af et par uger bliver
hun udskrevet, da kræften er fuldstændig forsvundet. Bogen er yderst velskrevet og fantastisk inspirerende
læsning, der vidner om, at vi alle har en indre styrke og visdom, der gør det muligt at overvinde livets

hårdeste modgang – og at mirakler er mulige.
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