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Til himlen og tilbage Eben Alexander Hent PDF Forlaget skriver: Til himlen og tilbage har ligget på New
York Times bestsellerliste siden den udkom i USA i oktober sidste år. Det er en opsigtsvækkende personlig
beretning, der handler om lægen Eben Alexanders fantastiske nærdødsoplevelse, der vendte op og ned på

hele hans livssyn. Som højtuddannet neurokirurg havde han altid været overbevist om, at nærdødsoplevelser
måske nok føltes virkelige, men i realiteten var fantasi produceret af hjernen under ekstrem stress. Det var,

indtil han selv oplevede det.

Som 54 årig blev han syg med en alvorlig bakteriel meningitis, som bragte ham i dyb koma, hvor hjernen
efterhånden stod helt af og risikoen for omfattende hjerneskader var overhængende. Lægerne var ved at

opgive at holde ham i live og gav ham minimale chancer for at overleve, da han pludselig slog øjnene op. Det
at han kom sig er et mirakel, men det virkelige mirakel var de oplevelser, Eben Alexander havde under sin
koma. Her oplevede han at rejse til en anden verden, møde et englelignende væsen, som førte ham til de

dybeste sfærer af ikkemateriel væren, hvor han kommunikerede med universets guddommelige kilde. Eben
Alexander overbevist om, at døden ikke er enden på vores eksistens, og han har skrevet bogen for at formidle

sit vigtige budskab.
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været overbevist om, at nærdødsoplevelser måske nok føltes
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