
Poslali sme kúsok pozitívnej životnej energie všetkým ľuďom duševne zlomeným, duševne chorým. 
10. október.  Svetový deň duševného zdravia.  SPŠ strojnícka v Prešove.  Naši perfektní žiaci  
 
Aké krehké je duševné zdravie, priatelia...  
Aké vie byť v dnešnej dobe niekedy náročné udržať sa  v duševnej fit kondícii...  
Koľko ľudí podlieha najrôznejším duševným ochoreniam, aj keď niektoré z nich sú geneticky 
podmienené... 
Koľko z nich nehľadá pomoc hneď v začiatkoch, a potom musí byť hospitalizovaných...  
Koľkí pacienti majú nepríjemný pocit, keď sa vracajú z nemocnice z psychiatrického oddelenia do 
bežného života...  
Koľko ľudí má nepríjemný pocit už aj vtedy, keď sa o nich vie, že absolvujú terapie u psychológa...  
Koľko ľudí má predsudky voči duševným ochoreniam a ľuďom nimi trpiacim...  
Koľko mýtov panuje o duševných chorobách medzi ľuďmi... 
 
Dnes sme tieto mýty doslova búrali, rúcali.  
A zároveň získavali nové informácie.  
Ale nie v škole. 
Vystúpili sme so žiakmi na prešovskú Kalváriu. Toto miesto som vybrala vôbec nie náhodou, práve 
naopak. Prvý dôvod: Kalvária je symbolom bolesti. Preto. Druhý dôvod: je situovaná nad Prešovom, 
čo obrazne znamená nevyhnutnosť udržiavať si v živote nadhľad nad všetkým, čo sa nám deje. Tretí 
dôvod: krásny výhľad, Prešov ako na dlani - stadiaľ môže energia prúdiť do okolia bez zábran. Aj 
prúdila  
 
Najprv prednáška v rámci výchovného poradenstva spojená s diskusiou o duševnom zdraví; o 
spôsoboch, ako sa udržať v duševnej (psychickej) fit forme; ako si pomôcť v záťažových životných 
situáciách; o najbežnejších duševných diagnózach; o predsudkoch a mýtoch voči ľuďom s duševnými 
ochoreniami. Prednáška bola prepojená na koordináciu prevencie a koordináciu výchovy k ľudským 
právam. 
 
A potom...fantastický zážitok z pocitu súdržnosti. V kruhu držiac sa za ruky sme poslali kúsok 
pozitívnej životnej energie všetkým ľuďom s duševnými strasťami i pacientom na oddeleniach, kde sa 
liečia z duševných chorôb. Veríme, že to cítili  (v prešovskej nemocnici potvrdíme aj fotkou, ktorú 
im doručím). 
 
Milí priatelia duševne zlomení, duševne nemocní, nebojte sa návratu do bežného života. Všetci sme 
si rovní. Ľudská myseľ, psychika či duša, nazvime to ako chceme, sú tak jemné a ľahko rozbitné, že 
sami nevieme, kedy sa v takej situácii môže ocitnúť ktokoľvek z nás. Tak prečo tie hlúpe predsudky 
voči duševným ochoreniam? Prečo nepríjemný pocit? Prečo obavy? 
 
Ďakujem našim žiakom za to, že sú tak ľudskí, súcitní a otvorení novým nápadom  
 
PaedDr. Jana Kipikašová  
v spolupráci s Mgr. Anetou Vargovou a Mgr. Máriou Forgáčovou 
 
 


