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Elõszó
Állítólag Jungtól származik a mondás, miszerint a depresszió gyászruhás nôhöz hasonlít,
akit, ha megjelenik, nem tanácsos elküldenünk. Inkább hívjuk vendégül asztalunkhoz
és hallgassuk meg, mit kíván mondani nekünk.
Az itt következô fejtegetések erre szeretnének ösztönözni. Céljuk, hogy felvilágosítást nyújtsanak a depresszió változatos megjelenési formáiról és okairól, s rámutassanak
a depresszióból kivezetô utakra. Ennek során
külön figyelmet szenteltünk a pszichoterápiás, a lelkigondozói és a lelki szempontoknak.
Igaz ez arra a kísérletre is, hogy megtaláljuk a depresszió, de legalábbis a depresszív
tapasztalatok körébe sorolható jelenségek értelmét. Így a depresszió emlékeztethet bennünket többek között arra, hogy az élet sötét, fekete, szürke oldala nem kevésbé fontos
része az életünknek, mint a vidám, napsugaras és tarka. A depresszió lehet a fekete nap,
a sol niger, melynek értéke életünk vonatkozásában nem csekélyebb, mint az aranyló nap5

sugáré. Becsülnünk kell létünk sötét oldalát,
és nem egyszerûen átlépni rajta, ha helyesen
akarunk hozzá viszonyulni és használni akarjuk a személyes lelki és szellemi növekedésünkhöz benne rejlô lehetôségeket.
Ez a könyv azoknak szól, akik szeretnék
jobban megérteni a depresszióval kapcsolatos
saját tapasztalataikat, s depressziójuk legyôzéséhez lelki és szellemi támaszt és segítséget
várnak. Egyben segíteni kívánja a depresszív
emberek kísérôit fáradozásukban.
Az itt összefoglalt gondolatok és tapasztalatok jó részét már elôadtam a hammi szociáletikai munkacsoport és a würzburgi székesegyházi iskola összejövetelein. Az ott tapasztalt
rendkívüli érdeklôdés jelentette számomra a
bizonyítékot, hogy a depresszió tudatosan vagy
öntudatlanul sok, sôt talán a legtöbb ember
életében hol kisebb, hol nagyobb szerepet játszik, s nagy az igény rá, hogy megbirkózzanak vele vagy megértsék.
E könyvet Karl Joseph Ludwig barátomnak ajánlom hatvanadik születésnapja alkalmából. Sok derûs és borús órát, napot töltöttünk
együtt, melyek közül egyrõl sem mondanék
le szívesen. Magdalena Robbennek és Andreas
Wagnernek pedig fontos és segítô ösztönzéseikért mondok köszönetet.
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