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menneskers problemer, at du skyder dine egne fra dig? Bekymrer du dig så meget for andre mennesker, at du
glemmer at tage vare på dig selv? Har du brug for at kontrollere de mennesker, der omgiver dig, fordi du
føler, at alt omkring dig og inden i dig er ude af kontrol? Føler du dig ansvarlig for så meget, fordi dine

nærmeste føler sig ansvarlig for så lidt? Lader du et andet menneskes adfærd få alt for stor indflydelse på din
tilværelse, og er du besat af ønsket om både at hjælpe og at kontrollere det menneske? Gør dig fri af andres
misbrug henvender sig til dig, hvis liv er blevet uhåndterligt på grund af samlivet med en alkoholiker, en

spiller, en madnarkoman, sexnarkoman, arbejdsnarkoman eller en person med en anden form for
tvangsmæssigt misbrug. Melody Beattie forklarer detaljeret, hvordan dit eget kaotiske indre og håbet om at få
kontrol over dit eget liv ligger bag din kontrollerende adfærd. Hun viser, hvordan du, netop ved at holde op
med at kontrollere den anden og begynde at interessere dig for dig selv og dine følelser, kan begynde at få
styr på din tilværelse. Gør dig fri af andres misbrug er en bog om, hvad du kan gøre, for at DU får det bedre.
Melody Beattie er tidligere alkoholmisbruger og nu konsulent i spørgsmål vedrørende kemisk afhængighed.

 

Er du blevet så optaget af at forsøge at løse andre menneskers
problemer, at du skyder dine egne fra dig? Bekymrer du dig så meget
for andre mennesker, at du glemmer at tage vare på dig selv? Har du
brug for at kontrollere de mennesker, der omgiver dig, fordi du føler,
at alt omkring dig og inden i dig er ude af kontrol? Føler du dig

ansvarlig for så meget, fordi dine nærmeste føler sig ansvarlig for så
lidt? Lader du et andet menneskes adfærd få alt for stor indflydelse
på din tilværelse, og er du besat af ønsket om både at hjælpe og at
kontrollere det menneske? Gør dig fri af andres misbrug henvender
sig til dig, hvis liv er blevet uhåndterligt på grund af samlivet med en

alkoholiker, en spiller, en madnarkoman, sexnarkoman,
arbejdsnarkoman eller en person med en anden form for



tvangsmæssigt misbrug. Melody Beattie forklarer detaljeret, hvordan
dit eget kaotiske indre og håbet om at få kontrol over dit eget liv
ligger bag din kontrollerende adfærd. Hun viser, hvordan du, netop

ved at holde op med at kontrollere den anden og begynde at
interessere dig for dig selv og dine følelser, kan begynde at få styr på
din tilværelse. Gør dig fri af andres misbrug er en bog om, hvad du

kan gøre, for at DU får det bedre. Melody Beattie er tidligere
alkoholmisbruger og nu konsulent i spørgsmål vedrørende kemisk

afhængighed.
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