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"Anitas stora visdom stärker läsarna på sin väg mot bättre hälsa och
harmoni - att verkligen älska sig själv i livets med- och motgångar är

väsentligt för varje människas förverkligande här på jorden."

- Dr Eben Alexander, neurokirurg och författare till Till himlen och
tillbaka och Vägvisaren till himlen

Om det inte är målet, utan själva resan livet handlar om, skulle det
här då kunna vara himlen - detta fysiska liv vi alla lever här på

jorden? Det vi upplever till vardags känns sällan som himmelriket.
Men tänk om vi skulle inse hur kraftfulla vi är - att vi har tillräckligt

med kraft för att forma både vår inre och yttre verklighet.

Anita Moorjani är övertygad om att vi kan göra just detta. Hon
förklarar att processen kräver att vi släpper taget om alla de

kulturella myter som felaktigt ses som otvivelaktiga sanningar.
Övertygelser som "man får vad man förtjänar", "att älska sig själv är



egoistiskt" och "en slump är bara en slump" finns rotade inom oss
sedan födseln. De genomsyrar och påverkar våra liv och leder till

missuppfattningar generation efter generation.

Efter sin nära döden-upplevelse började Moorjani leva efter den
sanning hon funnit i den andra världen, och upptäckte att genom att
släppa taget om dessa föråldrade myter kunde hon uppleva himlen -
inte som en fysisk plats, utan som ett tillstånd, här och nu. I denna
granskning av vanliga myter delar hon med sig av berättelser och
exempel ur sitt eget liv, och avslöjar lögnerna under ytan av det hon
fått lära sig att tro på. Genom att befria oss från dessa osanningar
försäkrar Moorjani oss om att vi kan lämna rädslor, sorg och

självvalda begränsningar bakom oss och i stället leva ett lyckligt och
meningsfullt liv.
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