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TAK 

Hvad jeg er, og hvad jeg har, har jeg lært fra mine venner, når jeg har 
befundet mig i svære situationer. Den 24. juli 1974 genoprettedes 
demokratiet i Grækenland. Vi må retfærdigvis sige, at dette åbnede 
en ny livscirkel. Hævntørst gjorde folk blinde og monomane. 
Gårsdagens helte blev morgendagens skurke. Frihedskampens 
Ego forandredes til skuffelse og had, ikke blot over for Juntaens 
officerer, men indbyrdes i frihedskæmpernes rækker. Tiden læger 
alle sår, hævntørsten slukkes og tilgivelsen opstår, selv over for 
officererne. Med tilgivelsen lukkes den livscirkel, hvori jeg kæmpede 
for friheden og konfronterede Juntaens regime. 

En ny cirkel åbnede sig herefter, ikke som frihedskæmper, men 
som terapeut. 

Til min bedste ven Filip, som gennem sin ensomme og negative 
fase har lært mig, hvor kærligheden i en deprimeret fase skjuler sig. 
Til doktor Evangelia, fra hvem jeg har lært, at man kan tolke den 
tidlige barndoms sorg som et positivt livssynspunkt. Til min kære 
ven og komponist Nikos, som har lært mig, hvordan et ensomt 
menneske kan kæmpe og forandre et miljø i en positiv retning. Til 
gymnasielærer Vasilis, hvis metamorfose fra hans depressive fase 
og til et positivt, populært og højtelsket menneske, har vist mig 
hvordan et deprimeret menneske kan blomstre op efter terapien. Til 
Hristakis, som har lært mig hvordan musik forandrer deprimerede 
menneskers psykosyntese. Til alle mine deprimerede klienter, fordi 
de har været mine læremestre. Og til sidst til Marianne, uden hvem 
jeg ikke ville kunne have skrevet denne bog på dansk. 



Oversat af
Marianne Fogh Møller

Publiceret af  Forlaget Sisifos
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PROLOG 

Denne bog er den første del af  en trilogi om depression. Den 
største del af  bogens indhold er skrevet i år 2000. Bogen inkluderer 
psykoanalyse, psykosyntese og terapeutisk behandling af  deprimerede 
mennesker. Da den terapeutiske metode er en prototype og 
dermed singulær, har det været nødvendigt at lade bogen omfatte 
af  tre forskellige kapitler, som skal hjælpe læseren til at forstå den 
terapeutiske metode: først Psyken, dernæst Symptom og sidst Den 
terapeutiske metode (Sisifos-metoden). 

Den terapeutiske metode, som denne bog tilbyder, giver i praksis 
positive resultater. Hertil er det vigtigt at bemærke, at terapeuten, 
ved succes med at behandle det for det meste uløselige psykologiske 
symptom depression, ofte påtager sig rollen som lærermester, hvad 
enten terapeuten er bevidst herom eller ej.  

Jeg håber, læseren kan tilgive mig de forståelsesmæssige såvel som 
videnskabelige fejl, der måtte være i denne bog - specielt hvad angår 
Freuds teorier eller mere akademisk orienteret psykologi, da jeg ikke 
har studeret eller fulgt akademisk psykologisk undervisning i mange 
år.  

Bogen er tænkt som et materiale til at få indsigt i den psykiske lidelse 
depression. Bogens hovedgenstand er, hvordan man kan diagnosticere 
samt efterfølgende terapeutisk behandle depressionen. 

Læseren må ikke tro, at dette er et nemt job. I to år, fra 1990 til 
1992, fandt jeg mig selv totalt fortabt i den labyrint som symptomet 
depression danner, til trods for at mit eneste mål var at opretholde 
en simpel kontakt til klienten. Selvom jeg gennem at opbygge mine 
forskellige taktikker nærmede mig depressionens kerne, var resultatet 
i praksis altid nedslående. 

I en tid, hvor jeg var skuffet og nærmest havde givet op, og derfor 
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havde holdt helt afstand til depression i en længere periode, 
indså jeg pludselig mine fejl, hvorfor jeg nu kunne begynde at se 
depressionen fra et nyt perspektiv og med en anden tilgang end 
tidligere.  

Hvad jeg desværre måtte indse var, at Sokrates’ jordemodermetode 
(‘Ekmææftiki’- Sokrates’ metode til at fremdrage/undfange andre 
menneskers skjulte eller ukendte indre sandhed), som jeg havde 
brugt på mine klienter i to år, ikke virkede, fordi jeg som sagt ikke 
kunne opretholde kontakten til klienterne. Årsagen hertil var, at 
deprimerede mennesker i den såkaldte sorte zone har en iboende 
og altoverskyggende negativ selvfølelse, hvilket betyder, at deres 
personlige kontakt til verden er nærmest ikke-eksisterende (lig nul). 
Vi kan derfor ikke arbejde med deres svar, da de altid responderer 
på samme måde og med samme negative følelse. 

I dag bruger jeg Platons ‘delingsmetode’, og denne giver for første 
gang positive resultater. Jeg opnår ikke blot at opbygge og få 
kontakt til mine klienter, men fortsætter med denne metode også 
til dialogterapien. 

Et illustrerende eksempel: 

Klientens ego 
(negativt nulpunkt)    <---  >

                   Fælles nulpunkt (dialogen begynder) 

Terapeutens ego   <--->
(positivt nulpunkt)  

Klienten fortæller eksempelvis, at han/hun har meget smerte i 
kroppen og har grædt hele sit liv (et negativt nulpunkt). Terapeuten 
begynder med at anerkende klientens lidelse og smerte, men 
forklarer, at klienten er i live og derfor positiv (eksempelvis, at 
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klienten har en stærk krop, da han/hun ikke har haft hjerteanfald, 
hjerneblødning eller kræft). Terapeuten forandrer med andre ord 
klientens negative synspunkt ved at finde det positive i situationen 
(at vedkommende på trods af  sin smerte og lidelse har en stærk 
krop) og giver dette tilbage til klienten. På denne måde skabes en 
kontakt, og dialogterapien kan begynde. 

I filosofiens verden begynder verden fra nulpunktet i modsætning 
til teologien, hvor verden begynder hos Gud, hvilket overført til 
terapien betyder, at vi i Platons delingsmetode ikke støtter den 
deprimerede klients ego, som i Sokrates’ jordemodermetode, da 
klienten intet ego har. Med delingsmetoden går vi modsat til værks 
og forandrer klientens nulpunkt i en positiv retning. 

Denne form for dialogterapi (Platons delingsmetode) mellem 
terapeut og klient vil blive beskrevet i detaljer senere i bogen; 
en metode, der giver positive resultater helt til klientens endelige 
befrielse. 

I terapiens katharsisfase bruger jeg, parallelt med delingsmetoden, 
Aristoteles’ ‘slutningsmetode’. Og i årene 1992 til 2000, har jeg, 
som allerede sagt, opnået positive resultater. I forhold til klienter 
med andre symptomer er deprimerede klienter, efter opbygningen 
af  kontakten terapeut og klient imellem, de mest samarbejdende 
klienter, og deres modstand til terapeuten indtager en passiv frem 
for konfliktfyldt eller konkurrerende form. 

Terapien til deprimerede mennesker har åbnet en ny horisont 
for mig og forandret mange af  de forestillinger, jeg havde om 
depression. For eksempel, at depression er noget meget generelt 
og negativt, som mange mennesker periodisk har haft i deres liv. 
Nu er jeg begyndt at forstå, at depression er et symptom, som har 
nogle fundamentale karaktertræk, der er ens for alle mennesker i 
verden. Derfor er jeg nu også begyndt at kunne opdele depression 
i tre forskellige kategorier. Den form for depression, der opstår 
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tidligt i barndommen, kalder jeg endogen eller major depression. 
Den anden kategori er i virkeligheden to andre symptomer, der er 
i familie med depression - dog uden at være egentlig depression 
- nemlig melankoli og martyr, og den tredje kategori er en 
’depressionsfase’ (i virkeligheden melankoli), der tilhører andre 
symptomer, nemlig misbrugere eller selvskadende og angste.
  
    3 kategorier af  depression  
1) Endogen eller major depression (ægte depression) 
2) Melankoli, martyr 
3) Fase hos misbrugere eller selvskadende og angste    

Denne første bog indeholder eksempler på alle tre kategorier af  
depression, så læseren selv kan forstå den forvirring, der har været 
i hele verden omkring det at diagnosticere depression. Bogen 
handler om, hvordan vi som terapeuter reagerer overfor vores 
klienter, samt den store hjælp det er at opdele depressionen i tre 
forskellige kategorier, i forhold til hvilke vi som terapeuter kan 
reagere på, på tre forskellige måder. 

I dag, i 2008, 16 år efter jeg begyndte med Sisifos-metoden, har jeg 
stadig den samme succes med klienter, som lider af  depression.   
At læse denne bog vil ikke gøre læseren til specialist i depression. 
Hvis du ikke i forvejen har psykologisk indsigt, vil du formentlig 
aldrig færdiglæse bogen. Årsagen hertil er, at der på få sider vil være 
mange forskellige informationer om og perspektiver på depression. 
Du vil naturligt derfor blive hurtigt træt, selvom bogen er skrevet 
i et simpelt og forståeligt sprog. Det er med andre ord ikke sprog 
og begreber, der gør det til tung læsning, men snarere temaet, 
depression, og hvordan man laver terapi på depression.  

Det kan måske være en hjælp at læse bogen i kapitler - f.eks. til en 
begyndelse kun at læse første kapitel om deprimerede menneskers 
psykoanalyse. Hvis du forstår dette kapitel til fulde, kan du gå 
videre til bogens næste kapitel. Hvis ikke, vil du, hvis du fortsætter 
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læsningen, blot forvirres, hvorfor det er bedst at stoppe. Du vil 
ikke kunne forstå Sisifos’ terapeutiske metode, hvis du ikke forstår 
første kapitel om deprimerede menneskers psykoanalyse. 

God fornøjelse. 
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PSYKOSYNTESE 

Psyken er et resultat af  bevidste og ubevidste personlige oplevelser. 
Det ubevidste tager form og dannes gennem samfundets etik og 
moral samt gennem forældrenes opdragelse og relation til barnet. 
De bevidste oplevelser tager form, når barnet kæmper for at finde 
sin plads i samfundets hierarki (i kvarteret, i skolen og generelt i 
samfundet). De bevidste oplevelser kan samles i fem forskellige 
kategorier:   

Bevidste oplevelser:

Klima 1. 
Familierelationer 2. 
Ære 3. 
Job 4. 
Personlige fejl 5. 

1. Klima 
Alle mennesker fra middelhavsområdet udtrykker pga. varmen deres 
følelser og meninger højt og tydeligt og med meget kropssprog, 
og da de ofte er ude, diskuterer de meget og meget længe - ofte 
mens de spadserer eller sidder på café. I koldere klimaer, som i 
Norden, udtrykker mennesker deres mening kort og præcist uden 
bevægelse, da de altid går hurtigt og er på vej hjem. Mennesker i 
Norden ’spiser’ så at sige deres ord, som for eksempel ”s’fø’li” frem 
for ”selvfølgelig”. Med andre ord taler mennesker fra Middelhavet 
ofte med store armbevægelser og i et rigt sprog med meget farve 
sammenlignet med Norden, hvor mennesker ofte kun taler med 
munden og ikke med kroppen. 

2. Familierelationer 
Her sigtes der til, hvilken slags familieform, der er tale om, nemlig 
matriarki (samfundsform med moderen som overhoved) eller 
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patriarki (med faderen som overhoved). For eksempel udtrykker 
middelhavsmennesker, specielt mænd, som nævnt deres mening og 
tilbringer meget af  deres liv på Agora (ude på markedet). Dog er 
det reelt ikke mændene, der bestemmer her, som det ellers objektivt 
ser ud til, men derimod helt og holdent kvinderne. Eksempelvis 
besluttede EU i 2003 at sende mange sociologer og psykologer 
til Italien for at gøre mødre og svigermødre opmærksomme på, 
at de specielt i forhold til ægteskaber ikke skulle blande sig i deres 
sønners og døtres liv. Specielt mænd tager, ved konflikter mellem 
deres kone og mor, oftest deres mødres parti, hvilket mange 
gange resulterer i skilsmisse, og en sådan er i et land som Italien 
katastrofal, da de fleste er katolikker og derfor kun må gifte sig én 
gang. Dette mønster gør sig også gældende i Grækenland, hvor 
moderen ofte blander sig i sine børns forhold og ægteskaber. Dog 
er grækerne oftest ortodokse, hvorfor de kan gifte sig op til tre 
gange, og skilsmisse har derfor ikke samme katastrofale følger.  

I Norden har vi patriarki, hvor faderen bestemmer. Ud fra det 
danske sprog er dette for eksempel tydeligt derved, at ordet ‘gift’ 
har to betydninger: gift som i det at have indgået et ægteskab, men 
også som i giftigt. Fra naturen ved vi, at mænd er polygame, hvorfor 
de er tilbageholdne med at gifte sig. Et andet eksempel er, når 
danskere kalder det norske folk for nordmænd og det franske for 
franskmænd, også selvom det er kvinder. Det er tydeligt, at mænd 
bestemmer. I et patriarki forventer vi et velorganiseret samfund, 
en veludviklet videnskab samt et velaccepteret demokratisk 
system (som Oluf  Palmes socialistiske model), modsat lande med 
matriarki, som er udemokratiske og/eller korrupte (Italien under 
Mussolini 1922, Spanien under Franco 1936, Grækenland under 
Metaxas 1936 samt Papathopulos Junta i 1967). Dog er det i disse 
samfund, at følelse, frem for logik tager form og hvor passion, 
drama og kærlighed blot er nogle af  nøgleordene. 
I de to slags samfund, jeg ovenfor har beskrevet: middelhavsområdet 
og Norden, ødelægger mænd og kvinder ikke deres naturlige 
kønsroller. For eksempel tilfredsstiller en kvinde i det matriarkale 




