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MEDICINSKI POGLED NA 

DEPRESIJO
• Specifični vzrok, specifično 

zdravljenje

• Izvor: telo, možgani

• Nevrokemija: serotonin

• Depresin (melanholin)?

• Bolezen ali motnja?

• Rast števila duševnih motenj v 

ameriški klasifikaciji DSM:

• DSM II 180, DSM III 292, DSM 

IV 365, DSM V okoli 500 

motenj

• Najpogostejša diagnoza iz 

sklopa depresivnih motenj: 

Major depression (velika 

depresivna epizoda)
Medicina išče vzrok v 

možganih



MEDICINSKA DIAGNOZA:

VELIKA DEPRESIVNA EPIZODA (DSM IV)

V obdobju vsaj 2 tednov mora imeti bolnik vsaj enega od naslednjih 2 
simptomov:

1) Depresivno razpoloženje

2) Oslabitev interesov in / ali veselja

in mora imeti vsaj še 4 od naslednjih simptomov:

3) Zmanjšanje ali povečanje telesne teže

4) Motnje spanca (nespečnost ali prekomerno zaspanost)

5) Psihomotorna upočasnitev ali agitacija

6) Utrujenost ali oslabitev življenjskih aktivnosti

7) Občutki ničvrednosti, občutki krivde

8) Oslabljena sposobnost mišljenja, koncentracije in odločanja

9) Ponavljajoče se misli o smrti, samomorilne misli ali samomorilni 
poskusi



STOPNJE DEPRESIJE

• HUDA DEPRESIJA S 
PSIHOTIČNIMI SIMPTOMI:

– Huda depresija + psihotični 
simptomi

• HUDA DEPRESIJA:
– 3 glavni + 4 drugi simptomi + 

izrazit upad funkcioniranja

• ZMERNA DEPRESIJA: 
– 2 glavna + 3 drugi simptomi + 

zmeren vpliv na funkcioniranje

• BLAGA DEPRESIJA: 
– 2 glavna + 2 druga simptoma + 

majhen vpliv na funkcioniranje



Prepletanje simptomov depresije in 

anksioznih motenj
DEPRESIJA SKUPNI SIMPTOMI ANKSIOZNE MOTNJE

Depresivno razpoloženje Strah in tesnoba Pretirana previdnost

Anhedonija Zaskrbljenost Različne fobije

Izguba interesov Agitacija Panični napadi

Samomorilno vedenje Upad energije, utrujenost Derealizacije

Spremembe telesne teže Motnje koncentracije Povečana napetost

Jutranja poslabšanja Motnje spanja negotovost

Zgodnje prebujanje Kronične bolečine

Brezup GIT simptomi

Negativna podoba sebe Nemoč

Pesimizem Slaba samopodoba



Komorbidnost v spektru anksioznih 

motenj in depresije

DEPRESIJA

SOCIALNA 

FOBIJA – 70%

PANIČNA 

MOTNJA – 50 - 65%

OBSESIVNO 

KOMPULZIVNA

MOTNJA – 67%

GENERALIZIRANA

ANKSIOZNA 

MOTNJA– 8 – 39%

POSTTRAVMATSKA

STRESNA MOTNJA

48%



Epidemiološke značilnosti 

depresije (Blazer, 2014)

• V zadnjih 20 letih se zdravniki prehitro in preveč odločajo 
za diagnozo »depresija« v smislu bolezni (velika 
depresivna epizoda), ki naj bi tako vsaj enkrat v življenju 
prizadela že neverjetnih 20% populacije (30 %, če 
vključimo še anksiozne motnje). 

• Le okoli 1% populacije dejansko zboli za depresijo, ki se 
rada ponavlja in kjer je nevarnost za samomor visoka:
– prevladujejo biološki dejavniki pred psihološkimi in socialnimi, 

– farmakoterapija odpre vrata za psihosocialne oblike pomoči.

NAJBOLJ 

ZASKRBLJUJOČE:

LJUDJE SMO 

SPREJELI, DA JE 

DEPRESIJA BOLEZEN!!!



Epidemiološke značilnosti 

depresije
• Kriteriji za diagnosticiranje 

duševnih motenj so 
problematični in ustvarjajo 
zavajajočo sliko: razlikovanje 
med boleznijo in motnjo

• Velika večina duševnih motenj 

ni bolezen, ampak 

biopsihološka manifestacija 

širših družbenih problemov na 

ravni posameznika 

(Verhaeghe, 2016) 

• Multifaktorsko pogojena 
duševna motnja (dednost, 
osebnostne poteze, življenjski 
dogodki, sociokulturni 
dejavniki)



Epidemiološke značilnosti 

depresije (Blazer, 2014)

• Okoli 10 % in več populacije, ki so sicer enkrat v življenju 
izpolnili vse trenutno veljavne kriterije za diagnozo 
»depresija«, pa v življenju ustrezno funkcionirajo.

• Nadaljnjih 10%, ki so izpolnili kriterije za blažjo depresijo, 
se prav tako v življenju dobro znajdejo. Vzroki za njihove 
težave so predvsem psihosocialni.

• Ženske obolevajo 2 do 3-krat bolj pogosto kot moški

• V ZDA 3,4 % s hudo depresijo samomor

• Med samomorilci do 60 % imelo depresijo ali drugo 
motnjo razpoloženja.
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DOMISLICE FARMACEVTSKE 

INDUSTRIJE
• 60, 70ta leta 20. stoletja: obdobje 

anksioznih motenj (anksiolitiki)

• 80, 90ta leta: UPS!! ZASVOJENOST 

OD ANKSIOLITIKOV         ne gre za 

anksioznost ampak depresijo 

(serotoninska

• Ne najdejo boljših antidepresivov 

Bipolarna motnja I (MDP), II, III, IV, 

motnje bipolarnega spektra (čedalje 

blažje oblike)

Izvoz nove bolezni na Japonsko: 

„ustubio“              „prehlad duše“, „kokoro

no kaze“
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EVOLUCIJSKI POGLED NA 

DEPRESIJO (Rottenberg, 2014)

• Ne gre za „defekt“, 

„bolezen“, 

„pomanjkanje“

• Evolucijski „programi“

• IZZIV: drugačen opis 

depresije

• Nova veda o čustvih 

in razpoloženjih

• Kaj se lahko naučimo 

od živali?



TEST OBEŠANJA ZA REP

Sta vztrajanje in prizadevanje znak 

zdravja?



TEST VSILJENEGA 

PLAVANJA



EVOLUCIJSKI POGLED NA 

DEPRESIJO (Rottenberg, 2014)

• Potrto razpoloženje kot odziv 

na neugodne, ogrožujoče 

okoliščine: nemoč in brezup 

(helpless/hopeless)

• Prehitre spremembe v zadnjih 

100 letih zaradi razvoja 

tehnologije

• Motnje ritma: ultradiani in 

cirkadiani ritmi

• Manj svetlobe

• Manj počitka



Povezava kronobiologije (ultradianih

ritmov) in teorije stresa - Ernest Rossi

20 MINUTNI ODDIH



ULTRADIANI RITMI 

KRONOBIOLOGIJA

• KRONOS = ČAS
• NAUK O PSIHOBIOLOŠKIH RITMIH
• ŽIVA BITJA SMO VALUJOČA BITJA
• RAZLIČNI BIORITMI: letni časi, mesečni, 

dnevni (spanje – budnost), ULTRADIANI 
RITMI



ULTRADIANI RITMI

• BRAC (Basic Rest Activity Cycle): okoli 90 minut  

trajajoči  ciklusi,  ki  se  odražajo v različnih vzorcih  

telesne in  duševne aktivnosti.

• SPANJE: vsakih  90  minut faza sanjanja (REM spanje). 

Ta ritem se ohranja tudi  v budnosti!



SPANJE: REM IN NREM



Krivulja ultradianega ritma



ULTRADIANI RITMI



4 FAZE oz. STOPNJE 

ULTRADIANEGA STRESA (Rossi, 1991)

• “NAREDI PAVZO” SIGNALI

• “HIGH” ZARADI LASTNIH HORMONOV

• NA ROBU FUNKCIJSKIH PROBLEMOV/ 

MOTENJ: depresija, tesnoba

• UPOR TELESA
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SATURN IN MELANHOLIJA:

Študije o zgodovini filozofije narave, 

medicine, religiji in umetnosti

• Melanholija od starih 

Grkov do renesanse

• Upočasnjujoči Saturn

• Poetični pogled na 

melanholijo v 

renesansi

• Dürerjev bakrorez 

Melanholija



Melanholija in stari Grki

• Nauk o štirih telesnih 

sokovih (Hipokrat): 

kri, rumeni žolč, črni 

žolč in sluz.

• Melanholija kot 

bolezen: črni žolč

• Melanholični 

temperament (Galen): 
– kolerik, 

– sangvinik, 

– flegmatik, 

– melanholik

HIPOKRAT (460 – 370 pr. n. št.)

GALEN 

(129 – 216)



Melanholija in stari Grki

• Melanholija kot 

nadarjenost

• »Zakaj so bili vsi 

izjemni ljudje, pa naj 

so bili filozofi, 

državniki, pesniki ali 

umetniki, povsem 

očitno melanholiki?« 



Dürerjev bakrorez 

Melanholija (1514)

MELANHOLIJA V RENESANSI

• Poetična predstava o 

melanholiji: literatura, 

filozofija

• Melanholija kot 

razpoloženje in 

prehodno stanje

• Projeciranje 

melanholije



ROBERT BURTON 

ANATOMIJA MELANHOLIJE (1621)

• Stvar čudi ali navade

• Prehodno stanje, ki se pojavi 

in spet izgine ob »slehernem 

še tako neznatnem nastopu 

žalosti, potrebe, bolezni, 

tegobe, strahu, potrtosti, 

trpečnosti ali vznemirjenja 

duha, ob sleherni skrbi, 

nezadovoljstvu ali misli, ki 

povzroča tesnobo, žalobnost, 

obremenjenost in duševne 

stiske, ob vsem, kar nasprotuje 

ugodju, radosti, veselju, 

nasladi in ki v nas vzbuja 

čemernost ali odpor«.



MELANHOLIK (Burton, 1621)

• »žaloben, žalosten, čemeren, 

razvnet, nerazpoložen, 

osamljen, tako ali drugače 

razdražen ali vznejevoljen«.

• »ubraniti se ji ne more noben 

stoik, pa naj bo še tako moder, 

tako srečen, tako potrpežljiv, 

tako velikodušen, tako 

pobožen, celo božanski; nihče 

ni ukrojen tako umetelno, da bi 

ga občasno vendarle ne 

doletela melanholija. V tem 

pomenu je melanholija 

znamenje naše umrljivosti.«
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William Styron: Vidna tèma -

Izpoved o depresiji

• Depresija je motnja razpoloženja, 

ki je umu tako skrivnostno boleča 

in zmuzljiva, da je na sami meji 

ubesedljivosti. 

• Malodane nerazumljiva ostane 

tistim, ki je niso nikoli izkusili v 

njeni skrajni obliki, čeprav je 

otožnost in melanholija, ki jo 

občasno doživimo in povezujemo 

z običajnimi tegobami 

vsakdanjika, tako pogosta, da 

mnogi vsaj zaslutijo bolezen v 

njeni uničujoči obliki. 



EKSISTENCIALIZEM

• SAMOTA

• SVOBODA

• SMISEL

• SMRT

IRVIN YALOM



Kajetan Kovič: Melanholija

V zgodnjem jutru motno sije 

dneva krhki porcelan. 

V duši lila pajčolan, 

krep papir melanholije.

Kaj smo? Negotova snov? 

Pozlačeni rob oblaka? 

Vzdihujoči šum gozdov? 

Bled zapis na platno zraka?

Včasih se od bogvekje 

puščica požene z loka 

in zadane rožo joka.

Solze padajo srebrne. 

Vsaka zase se utrne

in kot biser v večnost gre.



BOLEČINA SAMOTE (K. Kovič)

SAM

sam

kakor pelin

cvetem svojo žalost,

sam kakor morje

kličem žerjave hrepenenja,

sam kakor veter

pojem psalme smrti in ljubezni

zapiram vrata,

zapiram vrata z ranjenimi usti,

z rokami prebodenimi do duše.



MELANHOLIJA IN SAMOTA

(Thomas Mann)
• Če je človek sam in nem, so 

njegova opazovanja in srečevanja 

hkrati bolj zabrisana in bolj 

prodorna, kot če je v družbi; misli 

so težje, bolj čudaške in nikoli 

brez nadiha žalosti. Podobe in 

zaznave, ki bi jih zlahka odpravil s 

pogledom, s smehom, z 

izmenjavo misli, ga čez mero 

zaposlujejo. V molku se poglobijo, 

postanejo pomembne, postanejo 

doživetje, prigoda in čustvo. 

Samota rodi izvirnost, drzno in 

vznemirljivo lepoto, rodi pesem. … 

Rodi pa tudi nasprotje vsega tega: 

eksces.



Kajetan Kovič: Drevo

Jaz sem kakor osamljeno drevo

ob robu razviharjene ravnine,

šibak in sam, brez trdne korenine,

ki bi zagrizla se v peščeno dno.

[…]

A vendar, ko v najhujši bolečini

mi brizgne živa kri iz dna srca,

ko me prekolje strela na sredini,

hoteč me vreči strtega ob tla,

se vzpnem v poslednji, silni veličini

in zrastem kakor plamen do neba. 



GREGORČIČEVA DEPRESIJA 

(1889–95)
• „Gorje mu, ki v nesreči biva sam.

A srečen ni, kdor srečo uživa sam.“

• Hladen sprejem Drugega zvezka poezij 

(1888): umik v samoto v Gradišču

• Finančna stiska: nepriznana pokojnina, 

podpora prijateljev duhovnikov

• Težave s predstojnikom vikarjem  

Žnidarčičem: „Samo zato se tako vede, 

da bi ga upokojili in da bi lahko v miru 

kracal po papirju

• Pregorevanje duhovnikov, zdravstvene 

težave

• Poet kmet: za kmeta ni

• Zimska osamljenost: vse bolj redki obiski 

prijateljev

• Smrt Dragojile Milek 22. julija 1890



LJUBEZENSKA MELANHOLIJA:

Kropiti te ne smem (S. Gregorčič)

• Kropiti te ne smem,

ker dobro, dobro vem,

da grenkih solz prikriti

ne mogel bi ljudem.

• Ko videl bi mi kdo

rosnó za té oko,

mordà, mordà še tebe

bi sodil mi krivó.

• Srčnó sem ljubil te,

te ljubim rajnko še;

a razodel se nisem

ni tebi, oj deklé.

• Ljubezni vso sladkost

sem čuval ko skrivnost -

naj tiho nosim tudi

zdaj bolečin bridkost.

• Ne bom te jaz kropil,

ljudem solze bom kril,

na tihem pa po tebi

do groba bom solzil!

DRAGOJILA MILEK

SIMON 

GREGORČIČ



Kajetan Kovič 

o materi in očetu
Daleč sva, malo besed je med nama.

Komaj poznaš moje duše obraz.

[…]

• Misel, ki jo pošiljaš za mano,

• najde le ravne in gladke steze.

• Težko ji je, če zadane ob rano,

• ko se vsa plaha dotipa do me.

• […]

• Morda ne veš, kak je včasih samotno,

• morda ne veš, kak je včasih hudo,

• morda ne veš, kak se včasih odsotno

• duša smehlja, a ne misli na to.

• […]

• Mati, sam bom vso pot prehodil.

• Ne skrbi. A vseeno – pridi tedaj,

• kadar bo kdo moje srce pohodil.

• Dvigni ga, toplo besedo mu daj. 
(Kovič, Materi, 2003: 41)

Ljubila sva se lahko

edino tako:

ne preblizu. 

[…]

nobeden ni bil

kakor ti.

Tako sam,

tako moj,

tako oče,

zgubljen na tem svetu

kot jaz.
(Kovič, Mon pére, 2011: 73)
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DRUŽBENI VIDIKI DEPRESIJE

• Depresija je normalen odziv na toksične 

družbene razmere

• Eksternalizacija: ČRNI PES

• DRUŽBENA NEENAKOST

• Neoliberalistična zgodba o uspehu, prisilni 

sreči, potrošništvu in depresivni hedoniji



EKSTERNALIZACIJA DEPRESIJE:

ČRNI PES

Samuel Johnson 

(1709 -1784)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Samuel_Johnson_by_Joshua_Reynolds.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Samuel_Johnson_by_Joshua_Reynolds.jpg


I HAD A BLACK DOG

Imel sem črnega psa (I Had a Black Dog, 2005) je odlična 

slikanica in animirani film Matthewa Johnstona, ki je na voljo na 

spletni strani SZO za preventivno, izobraževalno in terapevtsko 

delo z depresirajočimi ljudmi.

https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc

https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc


• »Ugotovil sem, da je življenje kratko in da sem življenje delal, ne 

živel, ker je ob meni hodil pomemben nezaželeni sopotnik. 

• Od poznih dvajsetih let so se mi ponavljale depresivne epizode in 

vlagal sem ogromne količine energije, da bi jih skril. 

• Ljudje so me opozarjali, da naj ne objavim take knjige, ker bom 

izgubil službo, odgovornosti in celo prijatelje, vendar je bila ob tem, 

da sem se poročil in dobil otroke, ena najboljših stvari, ki sem jih 

naredil v življenju. 

• Ni me le osvobodila, ampak sem začel živeti bolj avtentično.

• Najpomembnejša lekcija pa je bila, da ko pomagam drugim, je to 

eden od najboljših načinov, da pomagam sebi.« (Johnston, 2005)



EKSTERNALIZACIJA 

DEPRESIJE
• Dialoški postopek, ki temelji na 

predpostavki, da »oseba ni problem 

(npr. depresija), ampak da je problem 

– problem.«

• Pri duševnih motnjah pogosto pride do 

internalizirajočih diskurzov.

• Premik teme smrti in bolezni iz 

družbenega in duhovnega področja v 

telo

• Če je bil v srednjem veku človek 

»bolan«, »nor« ali »kriminalec«, so 

vzrok locirali v družbeno in duhovno 

sfero

• Čeprav so življenjska tveganja in 

protislovja družbeno pogojena, kot so 

vedno bila, se je danes odgovornost 

za njihovo obvladovanje prenesla na 

posameznika. (Zygmunt Bauman, 

2009)



BLACK AND BLUE

Cold empty bed, springs hard as lead,

feel like Old Ned, wish I was dead.

What did I do to be so black and blue?

Even the mouse ran from my house.

They laugh at you, and scorn you too.

What did I do to be so black and blue?

I'm white – inside - but that don't help my

case,

'cause I can't hide what is in my face.

How would it end? Ain't got a friend,

my only sin is in my skin.

What did I do to be so black and blue?

Louis Armstrong

Black and blue

https://www.youtube.com/wat

ch?v=2LDPUfbXRLM

https://www.youtube.com/watch?v=2LDPUfbXRLM


JAMES BALDWIN (1924-1987) 

• »Tisto, kar imenujemo ameriški rasni 

problem, ni ameriški rasni problem. To 

je kriza ameriškega duha, ki ima raso 

za izgovor. Je bolezen, ki jo moramo 

zdraviti, sicer nas bo uničila […] Pravo 

vprašanje je, kaj se bo zgodilo s to 

deželo […] Zgodba o ameriškem 

zamorcu je zgodba o Ameriki – in ni 

ravno lepa […] Jaz nisem zamorec. 

Človek sem. Ampak če vi mislite, da 

sem zamorec, pomeni, da ga 

potrebujete. In vprašati se morate, 

zakaj.« 

• »Ne morem biti pesimist, saj sem živ. 

Ne preostane mi drugega, kot da sem 

optimist.«

• »Odkril sem, da so Indijanci, ki jih 

pobija John Wayne, pravzaprav jaz.« 

http://www.kinodvor.org/spored/i-am-not-your-negro-113068/images/iman/getimageimage-id-3683_110456.jpg
http://www.kinodvor.org/spored/i-am-not-your-negro-113068/images/iman/getimageimage-id-3683_110456.jpg


DEPRESIJA IN DRUŽBENA 

NEENAKOST 
(R. Wilkinson in K. Pickett)

• Standard in zadovoljstvo: 

Šesta srajca ne poveča 

zadovoljstva/sreče

• Vzpon pretiranega 

individualizma

• Razpadanje duha 

skupnosti

• Rast družbene 

neenakosti korelira z 

večanjem kriminala, 

duševnih motenj, bolezni



TEORIJE KONFLIKTA

• Karl Marx (1818- 1883): patogeni konflikti v 
posamezniku so odraz splošnih problemov v 
kapitalistični družbi

• Kapitalistična kultura vodi v izolacijo 
posameznikov in odtujenost od širšega 
družbenega okolja

• Največji vpliv na človekovo zavest ima delo

• Thomas Szasz: duševna bolezen je mit

• Pomanjkljivost: tk ne razloži vzročne povezave 
med  družbenim konfliktom in duševno motnjo 
posameznika



TEORIJE FUNKCIONALIZMA

• Emile Durkheim (1858-1917)

• Proti individualizmu in biologizmu

• Študija Samomor (1897): egoistični, 
anomični, altruistični, fatalistični samomor

• Družbeni procesi (ekonomske in politične 
krize, vojne, stavke, recesije, pomanjkanja), 
na katere posameznik nanje nima 
neposrednega vpliva, ustvarjajo stresne 
situacije, v katerih so se ljudje prisiljeni 
odzivati neskladno s tem, kar bi radi izbrali



Neoliberalistična zgodba o uspehu, prisilni 

sreči, potrošništvu in depresivni hedoniji

• „Takšno, punčka, naše je življenje:

smrt konča vse dobro in vse zlo.

Potlej nič ni, veš,

ne pekla ne nebes,

ta svet pekel je in košček raja vmes.“

• UŽIVAJ! Uspeh in užitek morata hoditi 

z roko v roki

• 1968: »Vse takoj«, »Smrt dolgčasu«, 

»Živimo brez mrtvega časa in uživajmo 

brez omejitev« 

• Pri »poražencih« v dirki za uspeh 

prevladujeta strah in depresija

• „Človeški odpadek“ in terapevti

• Namesto večje svobode, bolj 

avtentičnih ljubezenskih odnosov, 

demokracije in solidarnosti razraščanje 

birokracije, nadzora, sebičnosti

Frane Milčinski Ježek 

ŽALOSTNI KLOVN



ZNAČILNOSTI ISKRENIH LJUDI

(B. Brown)
• pogum – tako so npr. povedali zgodbe o 

tem, kdo so, s celim srcem in v njih so se 
upali pokazati kot nepopolni;

• sočutje – bili so sočutni najprej do sebe 
in potem še do drugih, ker so prišli do 
spoznanja, da ne morejo biti sočutni do 
drugih, če niso do sebe;

• povezanost – je bila posledica njihove 
avtentičnosti. Bili so se pripravljeni odreči 
tistemu, kar so mislili, da morajo biti, in 
so sprejeli to, kar so. To se je pokazal kot 
nujen pogoj za razvijanje povezanosti z 
drugimi ljudmi;

• ranljivost – so popolnoma sprejeli, ker 
so verjeli, da jih tisto, kar jih naredi 
ranljive, naredi tudi lepe.



Kako lahko sprejmemo lastno 

ranljivost? (B. Brown)

• Da bi si dovolili pogledati v globine lastne ranljivosti in dovolili, da 

nas drugi vidijo kot ranljive. 

• Da ljubimo z vsem svojim srcem, čeprav ni zagotovila, da nam 

bo v nekem odnosu uspelo. 

• Da vadimo hvaležnost in veselje v trenutkih hudega strahu. In da 

se takrat spodbujamo: Ali lahko ljubim tako močno? Ali lahko goreče 

verjamem v to, kar mi je pomembno? 

• Da smo sposobni ustaviti se in namesto, da bi to, kar se utegne 

zgoditi, ne videli kot grožnjo ali katastrofo, ampak da bi si raje rekli: 

Tako sem hvaležen, ker to, da čutim svojo ranljivost, pomeni, da 

sem živ.

• Da verjamemo, da je to, kakršni smo, dovolj. Da nam ni potrebno 

kar naprej nekaj popravljati pri sebi ali drugih, se truditi, naprezati, 

da bi bili podobni nekemu idealu, nečemu, kar je boljše od tega, kar 

smo. 



ZGODOVINSKI 
POGLED:

MELANHOLIJA

POETIČNA 
MELANHOLIJA in

EKSISTENCIALIZEM

DRUŽBENI VIDIK

MEDICINA

DIAGNOSTIKA

EPIDEMIOLOGIJA

FARMACEVTSKA
INDUSTRIJA

EVOLUCIJSKI 
POGLED

POZITIVNI POGLED 

NA DEPRESIJO



DVOJNI oz. MNOGOTERI 

OBRAZ DEPRESIJE
• „It sucks, but there is value in it.“ 

(Rothenberg, 2014: 10)

• Danes prevladuje biologistični in 

individualistični pogled.

• Premik v družbeno in kulturno 

perspektivo. 

• Destigmatizacija, zmanjšati sram, 

izkoristiti jo kot vir. 

• Poudariti pozitivne vidike, vendar ne 

naivno. Ne podcenjevati njene 

destruktivne dimenzije. 

• Depresivni ugrez je lahko tako mučen, 

dolg in globok, s samomorilnimi mislimi 

in poskusi samomora. 

• ČAS JE ZA UPOR: Kampanja za 

opolnomočenje depresirajočih 

• ki pa naj ne izpade kot cenena 

pozitivna psihologija.



UPOR

• Dober dan, depresija! Dobrodošla! Ti si morda 

naša zadnja priložnost, zato bodi naša učiteljica 

in vodnica. 

• Dozorel je čas za upor neoliberalizmu in za 

korenite družbene spremembe. 



HVALA ZA POZORNOST


