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J.K.Rowling, autora do livro Harry Potter, sucesso também no cinema, teve uma séria depressão,
inclusive com ideação suicida, por volta dos 20 anos e conta como melhorou após fazer TCC 
Terapia Cognitivo-Comportamental.
Ter vergonha de quê?  diz Rowling   Eu passei por uma fase muito difícil e estou bem orgulhosa
de ter saído dela.
Em uma entrevista com Adeel Amini para um jornal da Universidade de Edimburgo, reproduzida por
outros meios de comunicação, como o jornal britânico Telegraph, J.K.Rowling, autora do livro Harry
Potter, contou como entrou em uma séria depressão e quase cometeu suicídio logo depois de sua
separação do seu primeiro marido.
Por volta dos vinte anos, no início dos anos 90, depois da separação, ela morava em um pequeno
apartamento em Edimburgo com sua filha Jéssica. Na época estava tão sem dinheiro que só
conseguiu pagar o aluguel com a ajuda de uma pessoa amiga.
Foi neste mesmo apartamento que escreveu boa parte de seu livro mais famoso Harry Potter,
mais tarde um sucesso absoluto de vendas nas livrarias e na adaptação para o cinema.
Ela estava sentindo-se muito para baixo, segundo ela estamos falando de pensamentos suicidas
aqui, não estamos falando sobre eu estava me sentindo um pouco triste!.
O que a fez buscar ajuda foi pensar em sua filha Jéssica, isto não está certo, isto não pode estar
certo, ela não pode crescer comigo neste estado.
J.K. procurou sua médica, foi atendida por uma substituta que não diagnosticou a depressão, mas
quando sua médica voltou e viu o prontuário dela, chamou-a e prescreveu a Terapia
Cognitivo-Comportamental.
Segundo J.K.Rowling, ela a salvou. Eu nunca me senti remotamente envergonhada por ter estado
deprimida. Nunca  disse ela à estudante de jornalismo.
Ter vergonha de quê?  diz Rowling   Eu passei por uma fase muito difícil e estou bem orgulhosa
de ter saído dela.
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