
Beretninger om depression
Hent bøger PDF

Jan Andreasen

Beretninger om depression Jan Andreasen Hent PDF Modige og livsbekræftende beretninger.Hver femte af os
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vi ofte den usynlige lidelse og smerte, der er forbundet med depressionen. Behovet for en udstrakt hånd,
kærlig omsorg, trøst og ikke mindst behandling er stort. I Beretninger om depression fortæller en række
mennesker modigt og indtrængende om depressionens væsen. Det er en livsbekræftende bog til trøst og
opmuntring, genkendelse og indsigt for alle der har haft depression tæt inde på livet, enten selv, som

pårørende eller behandler. Bogens fortællere er seks mennesker, der har haft en depression, derudover en
pårørende samt en psykiater. De er interviewet af journalist og læge Jan Andreasen og journalist Anna Louise
Stevnhøj. Bogen er illustreret med portrætfotos taget af Suste Bonnen.Overskuddet fra salget af bogen går til

Depressionsforeningen.

 

Modige og livsbekræftende beretninger.Hver femte af os vil opleve
at få en depression. I en tid hvor succes, tempo og evnen til at

omstille sig er i højsædet, fortrænger vi ofte den usynlige lidelse og
smerte, der er forbundet med depressionen. Behovet for en udstrakt
hånd, kærlig omsorg, trøst og ikke mindst behandling er stort. I

Beretninger om depression fortæller en række mennesker modigt og
indtrængende om depressionens væsen. Det er en livsbekræftende
bog til trøst og opmuntring, genkendelse og indsigt for alle der har
haft depression tæt inde på livet, enten selv, som pårørende eller
behandler. Bogens fortællere er seks mennesker, der har haft en
depression, derudover en pårørende samt en psykiater. De er

interviewet af journalist og læge Jan Andreasen og journalist Anna
Louise Stevnhøj. Bogen er illustreret med portrætfotos taget af Suste

Bonnen.Overskuddet fra salget af bogen går til
Depressionsforeningen.
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