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Dla Davida, Jonathana i Rachel. Daliście mi więcej 
radości, niż jestem w stanie wyrazić.

Dziękuję.

Dlaczego właśnie ta książka?
Być może sięgasz po ten poradnik, zastanawiając się, 

czy będzie ci pomocny, ponieważ:
l Jesteś niezwykle przygnębiony i nie wiesz, co robić.
l Masz wrażenie, że życie wymyka ci się z rąk.
l Czujesz przejmujący lęk.

Gdy szukasz pomocy, słyszysz tylko, że powinieneś:
l wziąć się w garść;
l być wdzięczny za to, co masz;
l otrząsnąć się i żyć dalej.

Gdyby tylko to było takie proste!
Może nie chcesz przyznać, że potrzebujesz pomocy. 

Może myślisz w ten sposób:
l Moja rodzina mnie tak bardzo  potrzebuje. Muszę się 

jakoś trzymać.
l Gdybym okazał na zewnątrz, jak się czuję, mógłbym 

stracić pracę.

Możliwe, że doświadczasz depresji i  rzeczywiście po-
trzebujesz pomocy. Ta książka pomoże ci wykonać pierw-
szy krok, byś mógł odzyskać swoje życie.

Dlaczego właśnie ta książka? 
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Podziękowania
Chciałabym podziękować wszystkim, którzy mieli 

wkład w  tę książkę. Niektórzy świadomie pomagali mi 
w badaniach, inni po prostu dzielili się ze mną spostrzeże-
niami w rozmowach i podczas moich warsztatów. Wszyst-
ko to umożliwiło mi głębsze zrozumienie pierwszych kro-
ków do wyjścia z depresji.

Chcę podziękować zwłaszcza pewnemu młodemu 
człowiekowi, który uczestniczył w jednym z moich warsz-
tatów, i który tak samo jak ja miał dość ludzi negatywnie 
podchodzących do metod, które możemy zastosować, by 
wyjść z depresji. Powiedział wtedy w niezwykle emocjo-
nalny sposób: „Depresja jest naprawdę straszna! Wyjdź-
my z tego!” Jego wspaniała myśl znalazła odzwierciedlenie 
w mojej książce.

Szczególne podziękowania kieruję do moich przyjaciół 
w Mulbarton, Norfolk, zwłaszcza Lynne Lambert i Anne 
Mary Stubenbord oraz Grupie Pomocy w Depresji [De-
pression Suport Group], która niezwykle mi pomogła we 
wczesnym etapie powstawania niniejszej książki.

Przez długie lata pomocy i  wsparcia udzielało mi 
wielu ludzi z Depression Alliance, zwłaszcza Judy i Paul 
Lanham oraz Maggy Clode. Ich przyjaźń wiele dla mnie 
znaczy. Dziękuję wam.

Sue Atkinson
Londyn, styczeń 2010
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Wstęp

Depresja dotyka jedną czwartą wszystkich ludzi, znaj-
dujących się na takim czy innym etapie życia. To oznacza, 
że jest o wiele powszechniejszym zjawiskiem, niż mogli-
byśmy sądzić – niemal na pewno w  otoczeniu każdego 
człowieka, czy to w kręgu rodzinnym, czy wśród przyja-
ciół, są ludzie, którzy przeżyli depresję.

Biorąc pod uwagę, jak powszechna jest depresja, to dziw-
ne, że wcale się o niej tak dużo nie mówi. Dlatego możemy 
czuć się samotni i  opuszczeni, gdy stanie się ona naszym 
udziałem. Dodatkowo odczuwamy wstyd. Z pewnością nie 
chcemy, by przyklejono nam etykietkę „psychicznie chory”!

Co powinniśmy wiedzieć o depresji
l Depresja może się przytrafić każdemu – bogatemu, 

biednemu, świetnemu sportowcowi, dziecku, polity-
kowi, lekarzowi, osobie sławnej i  popularnej – oraz 
wszystkim tym, co do których zakładamy, że powinni 
być zadowoleni ze swego życia.

l Niektórzy ludzie są bardziej podatni na depresję niż 
inni. (Prawdopodobnie skłonność do depresji może 
mieć podłoże genetyczne).
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l Depresja jest chorobą. Tak samo jak zażywamy leki na 
takie choroby jak nadczynność tarczycy czy cukrzyca, 
podobnie może zajść potrzeba zażywania leków anty-
depresyjnych, by podźwignąć się z mroku.

l W  naszym organizmie zachodzą zmiany chemiczne 
i dlatego depresję często leczy się za pomocą leków.

l Wydaje się, że nie ma jednej przyczyny depresji. Skła-
da się na nią wiele różnych rzeczy, począwszy od tego, 
co działo się w naszym życiu w przeszłości, po naszą 
opinię o samych sobie.

Jakie są oznaki czy symptomy depresji?
Depresja może mieć łagodny przebieg – doświadczasz 

tylko jednego lub kilku z podanych poniżej symptomów. 
Ale może być też tak ciężka, że zagrozi życiu.

Objawy fizyczne
l Problemy ze snem, takie jak budzenie się bardzo wcze-

śnie lub potrzeba snu większa niż zazwyczaj.
l Wyczerpanie lub uczucie wypalenia.
l Niepokój lub nerwowość.
l Zmiany w odżywianiu się – objadanie się albo niedo-

jadanie, być może obsesja na punkcie własnej wagi.
l Bardzo złe samopoczucie o określonej porze dnia, czę-

sto jest to wczesny ranek.
l Wybuchanie płaczem z byle powodu.
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Uczucia
l Poczucie obezwładniającego i niewyjaśnionego smut-

ku i beznadziei.
l Uczucie przygnębienia, strachu, poczucie, że niewiele się 

znaczy, poczucie winy, wstydu lub popadnięcie w takie 
otępienie, że wydaje nam się, że nic nie czujemy.

l Utrata zainteresowania tym, co zwykle sprawiało przy-
jemność: spacerami, seksem, czytaniem, chodzeniem 
do kina itd. Wszystko to nagle wydaje nam się ponure 
i nudne i nie mamy woli ani energii, by to robić.

l Uczucie osamotnienia, które nie opuszcza nas nawet 
wtedy, gdy jesteśmy w tłumie.

Myśli
l Niemożność skoncentrowania się na czymkolwiek.
l Przekonanie, że wszystko jest beznadziejne.
l Utrata pewności siebie.
l Myślenie: „jak ja siebie nienawidzę”.
l Oczekiwanie, że nadejdzie to, co najgorsze.
l Myślenie, że ludzie nas nienawidzą.
l Myśli samobójcze.

Jeśli miewasz myśli samobójcze,  
już dzisiaj sięgnij po pomoc!
l Zadzwoń do poradni.
l Udaj się na wizytę do lekarza.
l Powiedz o tym komuś, komu ufasz.
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Samobójstwo jest tragicznym, ostatecznym „roz-
wiązaniem” tymczasowego problemu, który zniknie, 
kiedy podźwigniesz się z depresji.

Pamiętaj:
Depresja kiedyś się kończy. Masz wrażenie, że to 

nigdy nie nastąpi, ale to nieprawda. Przyjdzie dzień, 
kiedy poczujesz się lepiej… ale już teraz potrzebujesz 
pomocy!

Skorzystanie z pomocy
Po lekturze tej książki łatwiej podejmiesz konkretne 

kroki, by wyjść z depresji; najprawdopodobniej będziesz 
jednak musiał zrobić następujące rzeczy:
l Udać się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu. Na 

podstawie bezpośredniej rozmowy zaproponuje ci on 
jakąś pomoc – choć lista oczekujących na terapię czy 
wizytę u psychologa może być długa.

l Porozmawiać z lekarzem o tym, czy wskazane jest w two-
im przypadku leczenie farmakologiczne. Leki mogą ci 
pomóc poczuć się na tyle dobrze, byś mógł zastanowić 
się nad tym, co naprawdę sprawia, że masz depresję. 
Środki przeciwdepresyjne bywają naprawdę pomocne.

l Zacząć prowadzić notatki lub dziennik. Rozmawianie 
i pisanie jest ważne dla poprawy stanu zdrowia. Gorąco 
polecam te metody! Pisanie choćby kilku słów dziennie 
może przynieść naprawdę zdumiewający skutek.
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Obalanie mitu

Wokół depresji narosło wiele mitów. Poniżej znaj-
dziesz jeden z nich. W dalszej części książki zamieściłam 
także inne przykłady.
Jeśli pójdę do lekarza, a on stwierdzi, że mam  
depresję, będzie to równoznaczne z tym, że jestem 
chory psychicznie. Moja rodzina się ode mnie  
odwróci i nigdy nie znajdę kolejnej pracy.

Owszem, niektórzy mogą się od nas odwrócić, ale 
wielu tego nie zrobi. A pracodawcy stopniowo zaczyna-
ją pojmować, że depresja pracownika nie oznacza, że nie 
może on wykonywać pracy zawodowej.

Moje pierwsze doświadczenie depresji
Pierwszy raz doświadczyłam poważnej depresji, kiedy 

miałam czternaście lat. Oczywiście nie miałam pojęcia, co 
się ze mną dzieje. Podejrzewam, że ludzie wokół mnie – 
w szkole i w domu – sądzili, że to tylko burza hormonów 
okresu dojrzewania.

Tymczasem mnie poczucie wyobcowania i osamotnie-
nia po prostu obezwładniało. To było naprawdę straszne 
i, ku mojemu przerażeniu, odkryłam, że te uczucia wiele 
razy w moim życiu wracały. (Jednak są ludzie, którzy tyl-
ko raz w życiu przeżywają depresję). W końcu, z pomocą 
lekarzy, doszłam do tego, że wypełniające mnie uczucia to 
właśnie depresja.
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Podróż
Kiedy miałam czternaście lat, czytaliśmy w  szkole 

niezwykłą książkę Wędrówka pielgrzyma autorstwa Johna 
Bunyana. Książka powstała w XVII wieku, kiedy pisarz 
przebywał w więzieniu.

Byłam zafascynowana podróżą, którą odbył pielgrzym. 
Starał się wyjść z „grzęzawiska rozpaczy”, które ja wyobra-
żałam sobie jako rzeczywiste bagno, mogące mnie wessać, 
jeśli nie włożę całej swojej energii w to, by z niego uciec.

Pielgrzym był nagabywany przez rozmaitych ludzi 
i  w  trakcie podróży przydarzały mu się różne sytuacje. 
Jednak za każdym razem znajdywał w sobie siłę, by wziąć 
się w garść i iść dalej.

To było moje doświadczenie podczas wielu lat cho-
rowania na depresję. Stopniowe wyjście z  depresji krok 
po kroku naprawdę jest możliwe. Kiedy byłam nastolatką, 
nie miałam pojęcia, na czym te kroki polegają. Jednak po 
tym, jak tyle razy przetrwałam depresję, doszłam do tego, 
co pomaga wyjść z mroku i poczuć się lepiej.

Podejmowanie decyzji
Odkryłam, że kiedy jestem w  depresji, nie potrafię 

podjąć nawet tak mało znaczących decyzji jak ta, jakiego 
rodzaju chcę kanapkę na śniadanie! A  jednak, choć na-
wet codzienne wybory sprawiają trudność, istnieją pewne 
kwestie, które wpływają na całe życie, a które powinniśmy 
(ostrożnie) przemyśleć.
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W tej książce przedstawiłam to jako potrzebę dokona-
nia wyboru między „negatywną” drogą (może to być na 
przykład pozwolenie samemu sobie na dalsze rozmyślania 
nad czymś złym, co się zdarzyło) a wyborem bardziej po-
zytywnej drogi (może to być na przykład praca nad tym, 
by przestać roztrząsać wszystko i zamiast tego skupić się 
na pięknych, kreatywnych rzeczach).

Pierwsze kroki do wyjścia z depresji
Przeżywanie depresji jest opisywane na wiele różnych 

sposobów:
l czarna otchłań;
l zamknięcie w szklanym kloszu;
l jakby iść brzegiem przepaści i nie mieć znikąd po-

mocy.

Niezależnie od tego, jak ty wizualizujesz sobie głęboki 
smutek, wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, że:

l wywołuje on cierpienie i poczucie osamotnienia;
l jest tak straszny, że chcemy od niego uciec;
l jest najgorszą rzeczą, z jaką przyszło nam się zmie-

rzyć w życiu.

Nie ulega wątpliwości, że nie chcemy zostać w  tym 
okropnym miejscu. Tak więc wyjdźmy z tego, robiąc je-
den mały krok co jakiś czas.
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1.
 

Zostać w łóżku czy korzystać 
z chwili

Jedną z  cech charakterystycznych depresji jest to, że 
udziałem większości ludzi jej doświadczających jest nie-
chęć do wstawania z łóżka (lub jakiś inny sposób na ukry-
wanie się przed uciążliwościami życia) oraz brak motywa-
cji, by cokolwiek robić.
l „Po co w ogóle wstawać? To i  tak będzie koszmarny 

dzień, dokładnie tak jak wczoraj”.
l „Po prostu nie mam siły stawić czoła światu”.
l „Jestem beznadziejny we wszystkim, więc najlepiej jest, 

gdy mnie nie ma”.

Musimy sobie wyjaśnić, że czasem osoba znajdująca się 
w depresji rzeczywiście powinna zostać w łóżku. Może wte-
dy odczuwać przemożną potrzebę, by odpocząć – czasami 
nawet przez kilka dni. Ale gdy ten okres dobiega końca, 
dalsze ukrywanie się może przynieść efekt przeciwny do 
zamierzonego.
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W jaki sposób stwierdzić, kiedy należy powiedzieć 
„stop”! i wstać? Odpowiedź brzmi: to jest bardzo trudne!

Co mówią ludzie…
„Przez cały dzień oglądam telewizję. To wszystko, co robię”.

Artur, lat 69, inżynier na emeryturze

A może jednak wstać…
Jedną z  najważniejszych umiejętności przydatnych 

w  naszej podróży jest nawyk robienia czegoś w  chwili, 
kiedy najdzie nas pozytywna myśl.

Kiedy więc leżysz w  łóżku i  myślisz: „Hm… chy-
ba mógłbym włączyć radio”, zrób to od razu. Jeśli nie 
wykorzystasz tej chwili, niedługo będzie po wszystkim 
i  przeleżysz bezczynnie kolejną godzinę – albo resztę 
dnia. To podobny mechanizm do nastawienia budzika, 
kiedy musisz zdążyć na pociąg. Jeśli wyłączysz budzik 
i  powiesz „Poleżę jeszcze chwilę”, ryzykujesz że zaśpisz 
i się spóźnisz.

Zrobiłem to!
Rezultatem tego, że wstaniesz i zrobisz choćby jedną 

rzecz – na przykład tylko wypuścisz kota na dwór – jest 
to, że będziesz miał poczucie posuwania się do przodu. 
Na tym etapie cała sztuka w tym, by sobie pogratulować. 
W porządku, to może brzmieć głupio, ale mówią, że „Nic 
nie smakuje tak słodko jak sukces”.
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Kiedy gratuluję sobie, że odnoszę sukces, myślę: jak 
dobrze mi idzie! Robię tak na przykład, kiedy zmuszę się, 
by iść dalej w te poranki, kiedy po prostu chcę leżeć i nic 
nie robić. Powiedzenie samej sobie, że właśnie zrobiłam 
coś pozytywnego, naprawdę poprawia mi samopoczucie.

Muszę iść naprzód
Ci, którzy zostają w domu z dziećmi, nie mają wybo-

ru i muszą się nimi opiekować. Nie ma innej opcji. Miej 
świadomość, że wynikają z tego przynajmniej dwie ważne 
rzeczy:

l To całkowicie wyczerpuje naszą energię – i ma dale-
kosiężne konsekwencje.

l Pokazuje wszystkim, że możemy pokonać nasze uczu-
cia tylko przez pójście naprzód. Możemy cieszyć się 
chwilą.

Jeśli to dotyczy ciebie, odpoczywaj kiedy możesz 
i  spróbuj skorzystać z  praktycznej pomocy – umów się 
na przykład ze znajomym rodzicem i w zamian za opiekę 
nad twoim dzieckiem spróbuj czasem popilnować także 
jego malucha.

Kiedy zapadamy w letarg
Letarg może trzymać nas w swoich szponach całe ty-

godnie, nawet miesiące. Artur, który całymi dniami oglą-
da telewizję, zapytał mnie: „Jak mam się nauczyć wyłączać 
telewizor?”
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Jedynym sposobem na to, by wyjść z letargu powodo-
wanego depresją, jest po prostu działać. Wyłączyć telewi-
zor. Zmuś się, by to zrobić!

Rozumienie stanu letargu
Wydaje się, że są dwie główne przyczyny tego, że kom-

pletnie tracimy motywację, by coś robić:
1. Ponieważ zmieniła się chemia naszego ciała, po prostu 

nie ma tylu pozytywnych bodźców dochodzących do 
naszego mózgu, co sprawia, że odczuwamy znużenie. 
Nie jest jasne, czy najpierw następują te zmiany, a na-
stępnie pogrążamy się w depresji, czy też najpierw do-
świadczamy depresji, a następnie zmienia się chemia 
naszego ciała. Jednak rezultat pozostaje taki sam – je-
steśmy wykończeni na samą myśl o rozpoczęciu dnia 
i wolimy leżeć na kanapie i źle się odżywiać. W ten 
sposób pogarszamy i tak złą sytuację.

2. O dziwo, to co myślimy, może wprawiać nas w le-
targ. Szczerze! To prawda. Negatywne myśli spra-
wiają, że mamy negatywne nastawienie.

Co mówią ludzie…
„Nie bądź samotnikiem. Badania wykazały, że izolacja 

wzmacnia uczucie przegranej i  obniża zdolność do radze-
nia sobie ze stresem. Samotność sprawia również, że jesteśmy 
bardziej podatni na infekcje wynikające z osłabienia systemu 
immunologicznego”.

Lekarz publicznej służby zdrowia
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Negatywne myślenie
W depresji łatwo jest stale karmić się negatywnymi 

myślami. W efekcie ciągle znajdujemy się w grzęzawisku 
i sami uniemożliwiamy sobie rozpoczęcie podróży.

Mówimy na przykład:
l „Moje życie jest straszne i nigdy nic się nie zmieni”.
l „Wszystko, co robię, jest katastrofą”.
l „Nienawidzę w sobie wszystkiego”.

Gdy mamy takie myśli, dopada nas złe samopoczucie 
i trawi niepokój. (Więcej na temat negatywnego myślenia 
znajdziesz w rozdziale 6.).

Jestem leniem – mówi się trudno
Osoby pogrążone w depresji nieodmiennie mają po-

czucie, że muszą radzić sobie ze zbyt wielką ilością rzeczy. 
Zaczynamy szukać łatwiejszych rozwiązań: na przykład 
odżywiamy się fast foodami zamiast przygotować pełno-
wartościowy posiłek. Nawet dbanie o własne ciało i czesa-
nie włosów może sprawiać trudności.

Złe odżywianie się i  niepodejmowanie żadnego wy-
siłku fizycznego, na przykład zaniedbywanie ćwiczeń, 
może obok całego smutku, jaki odczuwamy, poskutkować 
owym poczuciem apatii, które jest rezultatem spożywania 
wysokotłuszczowej, bezwartościowej żywności, sztucznie 
koloryzowanej i  dosładzanej, która tak negatywnie od-
działuje na nasz organizm.
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Co mówią ludzie…
„Idę do kuchni i jem wszystko, co mi wpadnie w ręce albo 

zamawiam pizzę. Przytyłem 15 kilogramów. Nie przejąłem 
się, gdy lekarz mi powiedział, że zmierzam prosto do zawału 
serca. Jestem zbyt przygnębiony, by się tym zająć”.

Grzegorz

Po co?
Pytamy samych siebie: „Po co mam być zdrowy? Nie 

zależy mi na tym”. I jest to normalny objaw depresji.
Pamiętając jednak o tym, że podróż do wyjścia z de-

presji jest skomplikowana, najlepiej najpierw wyznaczyć 
sobie łatwiejsze kroki, które musimy podjąć.

Łatwiejsze kroki
Niewiele jest łatwych rzeczy w wychodzeniu z depre-

sji, jednak decyzja, by dokonać wyboru na rzecz zdrowia, 
jest jedną z nich.

Nie musimy wprowadzać drastycznych zmian. Drob-
ne zmiany zsumują się i sprawią, że ciało będzie w lepszej 
formie.
l Ogranicz wszystkie niezdrowe tłuszcze, jakie zawie-

rają fast foody i przyrządzaj proste posiłki w domu 
– na przykład jajecznicę.

l Spożywanie warzyw i owoców jest jednym z łatwych 
sposobów, by ulepszyć swoją dietę, tak samo jak ku-
powanie wysokiej jakości chleba oraz ryb z puszki za-
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miast spożywania wysokokalorycznych potraw w ba-
rach, na przykład frytek z kiełbasą.

l Ograniczanie ilości spożywanej soli oraz kupowanie 
odtłuszczonego mięsa i sera pomoże ci zminimalizo-
wać ryzyko wysokiego ciśnienia. (Depresja wiąże się 
ze stresem i podnosi ciśnienie. To może doprowadzić 
do zawału). 

Proste ćwiczenia
Samo wchodzenie po schodach może być jedynym 

ćwiczeniem, na jakie jesteśmy w stanie się zdobyć w owe 
dni, kiedy popadamy w  rozpacz, lecz kiedy zaczniemy 
zdrowieć, nawet mało intensywny ruch pomoże nam 
szybciej wyjść z depresji.

Zanim zaczniesz biegać lub uprawiać inne sporty, któ-
re mocno obciążają organizm, udaj się do lekarza, zwłasz-
cza jeśli masz nadwagę.

Doskonały jest szybki spacer. Dzięki niemu spalasz 
tłuszcz, a  jest on jednocześnie rzeczą łatwą, daje ci po-
czucie wolności, i sprawia, że uaktywniają się „hormony 
szczęścia” (zwane endorfinami), które zaczynają buzować 
w twoim ciele. Zacznij od dziesięciu minut, aż będziesz 
w stanie iść dość szybko przez pół godziny. Jeśli będziesz 
to robić trzy razy w tygodniu, zobaczysz, jak bardzo po-
prawi ci się samopoczucie.
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Co mówią ludzie…
„To nie do uwierzenia, jak codzienne podejmowanie 

szybkiego marszu mnie zmieniło. Sądziłem, że będę zbyt 
zmęczony, by spacerować nawet powoli! Ale o dziwo, po ta-
kim spacerze czuję się mniej zmęczony i pełen energii. I mój 
nastrój znacznie się poprawił. Dzięki Bogu”.

Beniamin

Co powinniśmy wiedzieć o depresji

Zdrowsze odżywianie poprawi nam nastrój, a na-
gradzanie samych siebie tym, co sprawia nam przy-
jemność, daje „kopa” systemowi odporności i sprawia, 
że hormony szczęścia poprawiają nam nastrój.

Wyjdźmy z tego!
1. „Chwytanie chwili” to podstawa w podejmowaniu 

pierwszych kroków wyjścia z depresji. Wykorzystaj 
pozytywną myśl i zrób to! Im więcej będziesz prakty-
kował, tym lepiej ci to będzie szło.

2. Nie deprecjonuj siebie, myśląc że nie robisz czegoś 
wystarczająco dobrze. Jeśli będziesz od siebie zbyt 
wiele wymagać, możesz znowu skończyć w  łóżku 
i dojść do wniosku, że lepiej nic nie robić.

3. Łatwiejszym od ćwiczeń, a równie dobrym sposo-
bem na wyzwolenie hormonów szczęścia w naszym 
organizmie (a to poprawia nam nastrój) jest śmiech. 
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Moje ulubione sposoby na to, by się pośmiać, kie-
dy naprawdę jestem przygnębiona, to: książki Billa 
Brysona, filmiki w  Internecie o  kotach robiących 
przeróżne rzeczy, programy telewizyjne z  nagra-
niami domowego użytku z przyjęć urodzinowych, 
które kończą się totalną katastrofą. Kiedy się już na-
śmieję, czuję się naprawdę świetnie.

4. Psycholodzy mówią, że nawet uśmiechanie się może 
pomóc redukować hormony stresu, więc uśmiechaj 
się do każdego, kogo napotkasz dzisiaj na swojej 
drodze.

5. Jeśli leje deszcz i  spacer nie wydaje się najlepszym 
pomysłem, włącz muzykę i zacznij tańczyć. Nikt na 
ciebie nie patrzy, więc rozluźnij się i udawaj, że je-
steś na najlepszym koncercie rocka, na jakim byłeś 
w życiu. Krzycz! Uwolnij emocje.

6. Włącz coś w rodzaju Uwertury 1812 Czajkowskie-
go i  wyobraź sobie siebie – grającego na bębnie. 
Właśnie masz wygrać kanonadę armatnią. Psycho-
logowie mówią, że jeśli sprawisz sobie jakąś przy-
jemność i będziesz się bawić jak dziecko, poprawi ci 
to nastrój.

Poprawianie samooceny
1. Dokonywanie wyborów na rzecz zdrowia jest po-

czątkiem tego, by chcieć dla siebie dobrych rzeczy.
2. Jest niemal pewne, że za twoją depresją kryje się ni-

ska samoocena. Kiedy będziesz pracował nad sobą 
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w  trakcie lektury tej książki, postaraj się zwracać 
uwagę na to, w jaki sposób obniżasz swoją wartość. 
Skup się na punktach dotyczących samooceny, któ-
re znajdziesz na końcu każdego rozdziału.

3. Zrobisz wielki krok ku wyjściu z depresji, jeśli po-
gratulujesz sobie, że zrobiłeś dzisiaj coś pozytywne-
go – na przykład przeczytałeś ten rozdział!

To jest OK

Jeśli nie jesteś w  stanie zbyt wiele zrobić, uczyń 
pierwszy krok, odnosząc się dobrze do samego siebie. 
Absolutnie żadne złe traktowanie siebie samego nie 
jest dozwolone!


