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Min hjertesag Lene Hansson Hent PDF Lene Hansson er en dynamo. En aktiv kvinde, der ikke bare taler om
sund kost og livsstil, men som konsekvent selv udlever det gode liv med masser af vitaminer og motion.
Derfor er det et chok for hende, da hun i efteråret 2009 bliver konstateret alvorligt syg – oven i købet i

hjertet!

Lene er overbevist om, at kroppen udtrykker, hvad sindet undertrykker, og i et opgør med lægernes råd om
operation kaster hun sig ud på en ensom mission for at helbrede sig selv. Skal det lykkes, må hun på en indre

mental rejse tilbage i sit liv, konfrontere sin fortid og finde årsagen til, at hun har ondt i sit hjerte.

Tænk hvis alle dine problemer i virkeligheden var gaver, som du kunne bruge til at udvikle dig selv med og
igennem dem finde ind til et meningsfuldt liv, der gør dig lykkelig og rask. Det er efter den devise, Lene

Hansson lever sit liv i dag. Men så let har det ikke altid været.

Min hjertesag er Lene Hanssons dybt personlige og inspirerende fortælling om sit liv - og kampen for at blive
rask.

 

Lene Hansson er en dynamo. En aktiv kvinde, der ikke bare taler om
sund kost og livsstil, men som konsekvent selv udlever det gode liv
med masser af vitaminer og motion. Derfor er det et chok for hende,
da hun i efteråret 2009 bliver konstateret alvorligt syg – oven i købet

i hjertet!

Lene er overbevist om, at kroppen udtrykker, hvad sindet
undertrykker, og i et opgør med lægernes råd om operation kaster
hun sig ud på en ensom mission for at helbrede sig selv. Skal det

lykkes, må hun på en indre mental rejse tilbage i sit liv, konfrontere
sin fortid og finde årsagen til, at hun har ondt i sit hjerte.

Tænk hvis alle dine problemer i virkeligheden var gaver, som du
kunne bruge til at udvikle dig selv med og igennem dem finde ind til
et meningsfuldt liv, der gør dig lykkelig og rask. Det er efter den

devise, Lene Hansson lever sit liv i dag. Men så let har det ikke altid
været.

Min hjertesag er Lene Hanssons dybt personlige og inspirerende
fortælling om sit liv - og kampen for at blive rask.
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