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Fra kræftsyg til ekstremidræt Peter M\u00f8ller Hent PDF Denne bog er skrevet og ment, som et positivt

opråb til alle der har været, eller er ramt af en livstruende sygdom. Den skal ikke læses som et
lægevidenskabeligt værk, eller som et sygdomsleksikon. Derimod som en livshistorie på godt og ondt,

skrevet af en helt almindelig dansk mand, og naturligvis med en række budskaber og moraler sidst i bogen.
Det allervigtigste og forfatterens store kæphest er: Rigtige mænd - og kvinder - går til lægen i tide! Meningen
med bogen er, at puste nyt positivt liv ind, og det negative liv ud. At fortælle hvor vigtigt det er at kæmpe, og
aldrig at give op. At være opmærksom på, at man kan hvad man vil - langt hen ad vejen. At leve i nuet. At
være noget både for sig selv og ikke mindst for familie og venner. At elske både sig selv og sine kære. At
bringe positive budskaber videre. Kræftsygdommen, hvad den gjorde ved forfatteren af både godt og skidt.
Hvordan kræften fik ham til at udleve sin ultimative drengedrøm: Nemlig at cykle på tværs af USA fra San

Francisco til New York. Hvordan livet var ændret da han kom hjem. Folkepensionist, intet stort mål forude, et
tomrum, hvad nu?

 

Denne bog er skrevet og ment, som et positivt opråb til alle der har
været, eller er ramt af en livstruende sygdom. Den skal ikke læses
som et lægevidenskabeligt værk, eller som et sygdomsleksikon.
Derimod som en livshistorie på godt og ondt, skrevet af en helt

almindelig dansk mand, og naturligvis med en række budskaber og
moraler sidst i bogen. Det allervigtigste og forfatterens store kæphest
er: Rigtige mænd - og kvinder - går til lægen i tide! Meningen med
bogen er, at puste nyt positivt liv ind, og det negative liv ud. At

fortælle hvor vigtigt det er at kæmpe, og aldrig at give op. At være
opmærksom på, at man kan hvad man vil - langt hen ad vejen. At
leve i nuet. At være noget både for sig selv og ikke mindst for



familie og venner. At elske både sig selv og sine kære. At bringe
positive budskaber videre. Kræftsygdommen, hvad den gjorde ved
forfatteren af både godt og skidt. Hvordan kræften fik ham til at

udleve sin ultimative drengedrøm: Nemlig at cykle på tværs af USA
fra San Francisco til New York. Hvordan livet var ændret da han
kom hjem. Folkepensionist, intet stort mål forude, et tomrum, hvad

nu?
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