
HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ 

(The Holotropic Breathwork™) 

 
Milí přátelé, 
dovolte, abychom Vás pozvali na další  setkání s holotropním dýcháním pod vedením 
zkušeného facilitátora vyškoleného prof. Stanislavem Grofem. V původní podobě je 
holotropní dýchání metodou sebepoznávání a sebeléčení, která spojuje tradiční 
duchovní praktiky a současné poznatky transpersonální psychologie. Relaxací, 
zrychleným dýcháním, evokativní hudbou a prací s tělem navozuje změněné vnímání, při 
němž je možné bezprostředně prožívat obsahy hlubších úrovní vědomí, které jsou za 
běžných okolností skryty. Můžeme tak například nahlédnou do (pro nás) nových dimenzí 
reality, uvědomit si překážky, které nám brání ve vývoji nebo najít motivaci k důležitým 
krokům na křižovatkách života. Sebepoznání a prožívání existence ve změněném stavu 
vědomí je prastarý, vzrušující, často bolestný, někdy ohromující a extatický proces. 
 
Víkendový program začíná pátečním večerem, věnovaném - hlavně pro ty, kdo dýchají 
poprvé - seznámení, praktickým pokynům a diskusi. V sobotu se účastníci rozdělí do 
dvojic a během semináře se vystřídají v roli dýchajícího a přísedícího. Doporučujeme 
Vám, věnovat svůj víkendový čas pouze holotropnímu dýchání, prožívaní sebe sama a 
všeho dalšího co tato zkušenost přináší.   
      
Na setkání s Vámi se těší 

  Honza & Dáša 

   
Čas:  Pá 18:00 – max.20:30,  So 9:00 - 20:00  
  Minim.12, max.20 účastníků. Vlastní 

dýchání a integrující sdílení zkušeností 
proběhne v sobotu. Nedělní dopoledne je 
k dispozici hlavně pro přespání 
přespolních (i ostatních). Sharing a závěr 
je při větším počtu účastníků možno 
přesunout na nedělní dopoledne. 

 

Místo: Dětské Integrační Centrum, (MŠ) 

Hurbanova ulice 1285 , Praha 4 - sídliště 

Krč.  Zařízení: Koberec, matrace, sprcha, 

lednice, kuchyňka. Restaurant a obchod je  

nedaleko. Možnost noclehu ve vlastním 

spacáku. 

 

Provází: Ing. Jan Šilar (GTT certifikát 1992),    

 Dagmar Jančová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojení:  Metro C - Kačerov, odtud bus č. 189, 182, 171, 215, 113 do stanice Krč-sídliště.  

  Další podrobnosti na přiloženém plánku. 

 

Výbava: Deka / spací pytel (nejlépe dekový, další deka vítána), velký ručník nebo prostěradlo, polštářek ,  

volné oblečení, šátek na oči. Jídlo pro sebe si přineste, zajišťujeme pouze čaj, minerálku, ovoce a 

nějaké dobrůtky. 

 

Cena: Cena semináře v r.2020 je  2200 Kč.  Se současnými náklady a cenovou hladinou konkurence 

byl náš lidumilný přístup již neudržitelný. Nocležné zůstalo na 150Kč za osobu a noc.  

 



 

PŘIHLÁŠKA - PROHLÁŠENÍ 
 

(Holotropním dýcháním provází Ing. Jan Šilar) 
 
 

Prohlašuji, že jsem vzal(a) na vědomí poučení sdělené při úvodním setkání i v textu 

Poučení a respektuji v nich zmíněná pravidla a kontraindikace. Jsem si vědom(a) že 
během semináře i v období před a po něm se mohu setkat s dosud nepoznanými aspekty 
sebe sama i reality obecně.  Zkušenosti a poznání v tomto smyslu může být velmi hluboké, 

jak pozitivní tak obtížné.  Jsem si vědom(a), že takové zkušenosti, pokud přijdou, jsou 
přirozenou součástí mého vývoje v tomto období, na cestě životem. Holotropního dýchání 
pod vedením Jana Šilara se zúčastňuji z vlastního rozhodnutí, dobrovolně a na svou 

odpovědnost. 
 

Termín sezení:     Datum narození:   
 

Jméno a adresa: 
 

 

Telefon, e-mail:   
         

Datum:      Podpis: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Vaše osobní údaje slouží pouze k naší vzájemné komunikaci a nebudou použity k jinému účelu) 

 

Poučení:  
Pro koho je holotropní dýchání nevhodné - kontraindikace. 

Holotropní dýchání může bezpečně absolvovat většina lidí. Během sezení však často dochází k intenzivní fyzické 

aktivitě a k emočnímu rozrušení, které by mohly negativně ovlivnit průběh některých vážných onemocnění. Proto 

do našich seminářů nemůžeme přijmout osoby s následujícími poruchami zdraví:  Nemoci srdce a krevního oběhu, 

nemoci dýchacího aparátu včetně infekčních, glaukom, poúrazové a pooperační stavy, fixované zlomeniny. Dále 

nemůžeme přijmout osoby s historií psychiatrických onemocnění nebo v akutním  stadiu vážných emočních 

poruch, obzvláště medikované léky ovlivňujícími psychiku. Zásadní kontraindikací je též těhotenství – od samého 

počátku. Používání psychotropních a opojných látek bezprostředně před a během celého víkendu je nepřípustné. 

Užíváte-li léky nebo při Vaší nejistotě ohledně zdravotního stavu, konzultujte se svým lékařem a informujte nás 

laskavě o Vaší situaci a jeho názoru. 

 

Pravidla: 

Pro ty kdo u nás ještě nedýchali je účast na pátečním večeru  nezbytná. V sobotu, po stanoveném začátku semináře  

přijde moment, kdy již v zájmu nerušeného průběhu  musíme odmítnout opozdilce. Ohleduplnost a tolerance jsou 

základní postoje, které nám umožní být svědkem i účastníkem všeho neobvyklého s čím se tu můžeme setkat. 

 

Termíny 2020: únor 21-22 červen 26-27      říjen 2-3      prosinec 4-5 

 (přespání ve vlastním spacáku je možné v pá-so i so-ne) 

 

Registrace, úhrada: 

Kontaktovat nás můžete jak uvedeno níže, včasné zaslání scanu podepsané přihlášky je však nezbytné  abychom 

Vám místo mohli rezervovat. Zálohu 1000 Kč, nejlépe však celé kurzovné, převeďte prosím s předstihem na účet  

350480200 / 2010 (FIO).  KS=0558, VS může být např. část vašeho RČ před lomítkem. Do textu pro příjemce 

zapište své jméno a termín. Zrušíme-li nebo vyjímečně posuneme seminář, Vaši platbu vrátíme nebo přesuneme 

na jiný termín. Nejpozději ve středu před daným víkendem Vám potvrdíme konání (min.12 účastníků).  

 

Kontakty: 773 879 479  (Dáša: 605 740 927)  

  jasil@quick.cz   (Dáša: dagmarjancova@post.cz)  
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