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depression, og hvordan konfronterer vi den? Er det sandt, at depression er en kronisk og uhelbredelig lidelse?

Denne bog siger noget andet, nemlig at der findes en måde, hvorpå vi kan konfrontere depressionen og
derved komme den til livs.

I bogen giver Panagiotis Charbis en skarp karakteristik af depressionen. En karakteristik, der blandt andet
medfører en opdeling af depressionen i tre nærtbeslægtede, men alligevel væsensforskellige kategorier af

psykiske symptomer, hvoraf kun én kaldes depression. Denne opdeling i symptomer er en nødvendighed for
at opnå en effektiv og succesfuld terapi.

En stor del af bogen viser praktiske beskrivelser af Sisifos-metodens tilgang til depression via 10 eksempler
på klienter, der alle tidligere har fået diagnosen depression. Kun fem af disse har reel depression, mens de

andre har nærtbeslægtede symptomer.

Denne bog er den første i en trilogi om depression og beskriver fundamentet i det terapeutiske forløb omkring
depression.
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