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Med en ständig känsla av social otillräcklighet fann hon känslomässig lättnad genom effekterna av alkohol i
mycket tidig ålder och fastnade tidigt i alkoholmissbruk. En framgångsrik familj hindrade inte Lotten från att
utveckla ett svårt missbruk av alkohol och andra droger. Med en talang för manipulation fick hon sitt
godkännande att röra sig bort från sitt hem i Saudi-Arabien, till en internatskola hemma i Sverige. Då
eskalerade allt. Lotten skapade genomarbetade ursäkter för att hålla på att dricka. Både för andra men mest för
sig själv. Hon "valde" hemlöshet trots att hon hade pengar. Hennes familjs oro för hennes hälsa och säkerhet
bemöttes med arrogans eller så försvann Lotten helt enkelt.
Att stjäla en bil och ge sig ut på en stöldturné genom hela Europa, beroende av adrenalin likväl som
berusning, var en tillfällig flykt men decennier passerade och beroendet drar Lotten allt djupare in i vansinnet
av missbruk. Lotten födde ett barn när hon var 35 år gammal men inte ens föräldraskapet hjälpte att tysta den
destruktiva driften att använda sinnesförändrande substanser. Fruktan för att inte kunna fungera utan alkohol
tystade hänsynslöst rädslan för att orsaka hennes barn irreparabel skada. Fruktan för ett liv i nykterhet
överröstade även rädslan för döden. Till slut gjordes något för denna förlorade och lidande familj. En anonym
anmälan gjorde att socialtjänsten iscensatte ett ingripande. Långsamt och mödosamt började allt förändras.

Lotten insåg att hennes barn led. Familjen och vänner ville inte ha med Lotten att göra längre. Detta fyllde
henne slutligen med en önskan att starta på nytt. Oväntad kärlek till livet drev fram en kraft inom henne.
Uppvaknandet blev en början till att skapa en rik, sann och andlig existens. Livet i tillfrisknandet har blivit
mer tillfredställande än hon någonsin kunnat föreställa sig. Detta är berättelsen om hur hon lurat döden. Denna
personliga, roliga och skrämmande självbiografi handlar om Lottens framgångsrika väg bort från årtionden av
missbruk och till en resa i tillfrisknandets tecken. Du kanske känner någon som lider av missbruk. Eller
kanske är det du? I vilket fall som helst, om du söker efter en väg ut - läs den här boken.
Det var bara någon dag efter att hon fyllt arton och han hade inte hört av sig, de hade pratat länge nu, både
online och på telefon. mer sånt tack. – Det är ju 45 år sedan jag slutade dansa, säger artisten. Det var bara
någon dag efter att hon fyllt arton och han hade inte hört av sig, de hade pratat länge nu, både online och på
telefon. 18-04-23 NU går jag på semester. I år har hon inte hunnit få några firrar, men förra året nappade det.
Fredag, ca 13. Hem till mina rötter igen 6. I så fall kan du köpa sexleksaker hos Passion of Sweden, eller
diskutera sex på vårt sex-forum. Anyway han skulle åka över till Bahamas med en kompis och hans yacht
efter några dagar och frågade om jag ville hänga med. OK.
Jag har en gång förr varit i Bahmas (cirka typ nästan exakt 2 år sen med A) men what the hell, man säger väl
inte nej när man blir bjuden på en ny upplevelse att få åka över dit på en super yacht. Ut ikväll 3.
Inre barnet. När Lars-Åke ”Babsan” … OK. Tänkte då på vad jag upplevde på just den färjan för drygt ett år
sedan. Detta är ett MYCKET VIKTIGT ämne då det omedvetet påverkar och styr det mesta i våra liv.
Denna sexnovell innehåller 8468 ord. Jag låter den ligga kvar, plus att jag har lagt upp fortsättningen på
berättelsen. Jag tycker om att hålla mig aktiv och ständigt ha något göra. 1. Som jag ser det, är det bara vi
själva som kan ta och ge makt till/från den egna personen.

