Από: Γραφείο Τύπου
Τηλ.: + (30) 210-6711234

Προς Δημοσίευση

Email: info@linkmedia.org

16 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΥΓΙΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Στις 5 Μαρτίου 2016 θα αναθεωρήσουμε για πολλά. Για την ζωή, τον θάνατο και τον
καρκίνο. Μια απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και η Anita Moorjani την πήρε.
Στις 5 Μαρτίου 2016, στις 7:00 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας, το ελληνικό
κοινό θα υποδεχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Anita Moorjani, best-selling
συγγραφέα του βιβλίου: Πεθαίνοντας Έγινα ο Εαυτός Μου, σύμφωνα με τους New York
Times, για ένα και μοναδικό βιωματικό εργαστήρι. Η ιστορία που συντάραξε την παγκόσμια
ιατρική κοινότητα, και αναμένεται να προβληθεί το 2017 στις κινηματογραφικές αίθουσες
με υπογραφή του διάσημου σκηνοθέτη και παραγωγού Ρίντλεϋ Σκoτ, θα εξιστορηθεί στη
χώρα μας από την ίδια την πρωταγωνίστριά της. Η Anita Moorjani αναδείχθηκε ως μια από
τις 100 πιο σημαντικές προσωπικότητες της πνευματικότητας στον πλανήτη, σύμφωνα με
τη διεθνούς φήμης λίστα Watkins για το 2016.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2006 η Anita εισήχθη στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση
εξαιτίας της πολυετούς της μάχης με τον καρκίνο. Oι γιατροί της έδιναν λίγες ώρες ζωής.
Στην ομιλία της, η Anita θα εξιστορήσει όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της επιθανάτιας
εμπειρίας της και πως ξεπέρασε την αρρώστια της. Θα μοιραστεί το πάθος της για τη ζωή,
θα εξηγήσει την απόφασή της να επιστρέψει στο φυσικό της σώμα και θα σας μάθει πώς να
ζείτε αυθεντικά, αποκαλύπτοντας τι ήταν τελικά αυτό που την έσωσε.

Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στο Βιωματικό εργαστήρι της Anita που θα
αλλάξει ριζικά τις σημερινές σας πεποιθήσεις για τον εαυτό σας, τον σκοπό σας στη ζωή,
την υγεία, τις σχέσεις και τη δύναμη της αγάπης.
«Εύχομαι να αποδεχθείτε τα λόγια της Αnita και να αποτελέσετε το μέσο απομάκρυνσης κάθε
παθολογικής κατάστασης από το σώμα σας, τις σχέσεις σας, τη χώρα σας και τον κόσμο μας».i
Dr. Wayne W. Dyer

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το website της εταιρίας
μας, www.linkmedia.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email, info@linkmedia.org αλλά και
τηλεφωνικά στο 210-6711234.

