Svetová federácia pre duševné
zdravie (WFMH) bola založená v roku
1948 s cieľom šíriť osvetu v rámci
prevencie duševných a emočných
porúch. Svetový deň duševného
zdravia založila Federácia v roku 1992
a odvtedy sa po celom svete konajú
podujatia pre zvýšenie povedomia
a osvety o dôležitosti duševného
zdravia pre náš život

WHO charakterizuje duševné zdravie ako stav
telesnej a duševnej pohody, v ktorom si
jednotlivec uvedomuje svoje schopnosti,
dokáže zvládnuť obvyklý životný stres, môže
pracovať produktívne a úspešne dokáže byť
prínosom pre svoju spoločnosť.
Uvedomenie si vlastnej hodnoty a vlastných
možností a schopností, vedomie vlastnej
hodnoty, schopnosť vytvárať a udržiavať
vzťahy a psychickú pohodu, duševné zdravie
je cieľom, nie normou.

Duševné zdravie neznamená len
neprítomnosť duševnej choroby. Je to stav
zdravotnej, ekonomickej, sociálnej
a bezpečnostnej pohody človeka.

Spoznávajte seba, svoje prednosti
i slabosti. Vybudujte si k sebe úctu, ale
neberte sa veľmi vážne.

Život sa stále mení. Vždy je
za čím ísť. Stanovujte si
nové ciele (hoci aj malé)
a choď za nimi.

Hovor o tom, čo vás trápi
a z čoho máte obavy. Ale podeľte
sa aj o svoju radosť.

Vždy je niečo, čo sa dá učiť. A aj keď sa
vám niečo nepodarí, vždy si môžete
povedať „aspoň som to skúsil“.

Buďte otvorený vzťahom.
Sympatie a priateľstvo sú
zdrojom radosti v živote.

Každý z nás môže byť tvorca.
Neboj sa žiadnej kritiky,
dôležité je to, čo pri tvorbe
zažiješ a ako sa pri tom cítiš.

Zaujímajte sa o to, čo sa deje
okolo vás. Snažte sa pomáhať
tam, kde je to potrebné a kde sa
to dá.

Ak cítiš, že tvoje bremeno je
priťažké, požiadaj o pomoc.

Učte sa oddychovať a hľadajte veci a činnosti,
ktoré prinášajú radosť a relax.

Vytvárajte si sny, pomôžu vám
definovať to, k čomu sa chceš
priblížiť.

Minulosť je mŕtva a budúcnosť ešte len
vytvárate. Jediná realita je práve teraz.

Každá životná prekážka
je novou príležitosťou
na rast a zmenu.

