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At (over)leve med en alkoholiker Ilse Wilmot Hent PDF Ægteskabet overlevede – og Jacob Haugaard er i dag
ædru alkoholiker. Spørgsmålet er, hvordan man selv overlever som partner til en, der drikker. Det ved Ilse

Wilmot alt om – ikke bare som privatperson. Som familieterapeut har hun oplevet, hvor meget familien til en
alkoholiker lider, og hun har beskæftiget sig med alle de spørgsmål, der følger med: Skal man gå eller blive?
Hvad med børnene? Hvor meget skal man finde sig i? Hvem har ansvar for hvad? Og hvad stiller man op med

sin selvmedlidenhed og sine evige bekymringer? Alt det og meget mere giver Ilse Wilmot sine bud på i
bogen. Selv var hun mange år om at indse, at hun som ægtefælle til en alkoholiker var medspiller og havde
50 procent af ansvaret for, hvad der foregik. I denne stærke personlige beretning fortæller hun også om,
hvordan hun som mor prøvede at beskytte børnene. Hvordan hun til sidst var tvunget til at handle. Og

hvordan det blev godt igen. At (over)leve med en alkoholiker er bogen til de tusindvis af danskere, der er tæt
på en alkoholiker. Det er en bog til dem, der elsker, hader, raser, fortvivler – og frem for alt ikke ved, hvad de
skal stille op. Ilse Wilmot har styrken og erfaringen til at indgyde dem modet til at gøre noget. Tage ansvar

for situationen. For først der kan tingene begynde at ændre sig.

 

Ægteskabet overlevede – og Jacob Haugaard er i dag ædru
alkoholiker. Spørgsmålet er, hvordan man selv overlever som partner

til en, der drikker. Det ved Ilse Wilmot alt om – ikke bare som
privatperson. Som familieterapeut har hun oplevet, hvor meget

familien til en alkoholiker lider, og hun har beskæftiget sig med alle
de spørgsmål, der følger med: Skal man gå eller blive? Hvad med
børnene? Hvor meget skal man finde sig i? Hvem har ansvar for

hvad? Og hvad stiller man op med sin selvmedlidenhed og sine evige
bekymringer? Alt det og meget mere giver Ilse Wilmot sine bud på i



bogen. Selv var hun mange år om at indse, at hun som ægtefælle til
en alkoholiker var medspiller og havde 50 procent af ansvaret for,
hvad der foregik. I denne stærke personlige beretning fortæller hun

også om, hvordan hun som mor prøvede at beskytte børnene.
Hvordan hun til sidst var tvunget til at handle. Og hvordan det blev
godt igen. At (over)leve med en alkoholiker er bogen til de tusindvis
af danskere, der er tæt på en alkoholiker. Det er en bog til dem, der
elsker, hader, raser, fortvivler – og frem for alt ikke ved, hvad de skal
stille op. Ilse Wilmot har styrken og erfaringen til at indgyde dem

modet til at gøre noget. Tage ansvar for situationen. For først der kan
tingene begynde at ændre sig.
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