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?Det går utför. Nära vänner försöker reagera men det är lönlöst. De säger att jag måste fatta, måste besinna
mig och förstå att min träning är ohållbar. ? All kunskap finns redan i mig. Om det är något jag kan så är det
mat och träning. Är egentligen ett muskelpaket men allt annat än nöjd. Vill bli ännu mer vältränad. När min
kropp börjar säga ifrån känner jag hur svag jag är. Min automatiska reaktion är att öka träningsfrekvensen till
det dubbla för att bli dubbelt så vältränad. Innerst inne vet jag hur ohållbart det är, men ingenting spelar

någon roll när ångesten kommer. Mot den har jag ingen chans.?(Dagboksutdrag ur boken Jag är sjuk)Går det
att förstå varför någon blir sjuk av att leva hälsosamt? Vad gör man när ens nära vän håller på att träna ihjäl
sig? Och hur håller man sig frisk i ett samhälle som är så hälsofixerat?En analyserande självbiografi om
beroende, medberoende och manipulation.?Sätter fingret på problematiken kring ätstörningar och träning.

Nära vänner försöker reagera men det är lönlöst. AUTHOR Sunding Jenny Fhager Caisa Jisei Lisa. Forfattare
Lisa Jisei. Jag är sjuk är debutanten Lisa Jiseis berättelse om sin jakt på det perfekta om att försöka uppnå

omöjliga mål och ideal och nästan dö på kuppen.

P1 Morgon,Sjuk,Ortorexi,Manisk

Majoriteten jag skulle säga 90 av alla förfrågningar jag får från media handlar om att lyfta ämnet ortorexi och
sociala medier. Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Bokus. Vårt samhälle har helt sjuka ideal
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säger hon. Alltid bra priser och snabb leverans. Jag är sjuk om manisk överhälsosamhet ortorexi Lisa Jisei
Lydbog Fossa Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel. All kunskap finns redan i mig. Jag
är sjuk är debutanten Lisa Jiseis berättelse om sin jakt på det perfekta om att försöka uppnå omöjliga mål och

ideal och nästan dö på kuppen. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. Nära vänner
försöker reagera men det är lönlöst. Alltid bra priser och snabb leverans. Kjøp boken Jag är sjuk om manisk

överhälsosamhet ortorexi av Lisa Jisei ISBN 74515 hos Adlibris.com. jagarsjukommanisk
overhalsosamhetortorexi. De säger att jag måste fatta måste besinna mig och förstå att min träning är ohållbar.
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