
Na początek wyjaśnijmy sobie czym jest oddychanie holotropowe! Najprościej jest to opracowana 
przez Stanislava Grofa i jego żonę Christinę Grof technika psychoterapeutyczna umożliwiająca 
pojawienie się odmiennych stanów świadomości. Metoda nie jest trudna, jednak może okazać się 
niebezpieczna. Podczas gdy wykonujemy cykl mogą pojawić się poważne szkody w organizmie. 
Prawdą jest że nie spotkano jeszcze takiego przypadku jednak jeśli nie jesteś pewien swoich sił, 
nie próbuj tego. Odmiennym stanem świadomości o którym mowa wyżej jest świadomy sen (LD) 
jak i również doświadczenie poza ciałem (OBE). My się jednak skupimy na tym pierwszym.

Podczas robienia całego cyklu mogą wystąpić różne uczucia które
zmuszają wręcz do przerwania próby. To jednak są początki. Częste są właśnie tego typu uczucia 
jeśli robimy to pierwszy, drugi czy trzeci raz. Z czasem wszystko się stabilizuje a negatywne 
uczucia zamieniają się w pozytywne. Oddychanie holotropowe to pogłębione i przyspieszone 
oddychanie, oraz relaksacja. Muzyka może przyśpieszyć pojawiające się uczucia i doświadczenia. 
Cały cykl wygląda tak: Wdychasz głęboko powietrze i jak najszybciej je
wydychasz. Tak w kółko. Może teraz podam bardziej konkretną technikę.

Zalecane jest aby przy osobie która będzie robiła cykl OH był drugi osobnik który będzie ją 
obserwował, ponieważ może zacząć Tobą szarpać a to będzie niekontrolowane.
1. Połóż się na łóżku w najlepszej dla Ciebie pozycji.
2. Zrelaksuj się, oczyść umysł. Poświęć na to 10-20 minut.
3. Gdy wykonasz krok 2 który stanowi pewną rolę we wszystkim zacznij szybkie, głębokie i 
zrównoważone oddychanie. Gdy będziesz
„wyrzucał” powietrze to wyrzucaj tyle ile możesz. Kilka uwag.
Kładę szczególny nacisk na to że może to być w pewnym stopniu niebezpieczne i zalecam robić 
cykle obok drugiej osoby. Testuj sam siebie, co oznacza na początek 10 oddechów i sprawdź jak 
Twoje ciało zareaguje. Z czasem powiększaj do np. 50 oddechów i też sprawdź jaka będzie 
reakcja Twojego ciała. Jeśli to coś co nie pasuje do OH to lepiej zaprzestań tego robienie. Dla 
własnego dobra. Jeśli będzie wszystko okej to oczywiście nie przesadzaj z oddechami. Rób do 
200-300. Co to tak naprawdę ma do LD i OoBE? W ciągu cyklu powinny pojawiać się hipnagogi, 
wibracje, paraliż i szystko inne co związane jest z WILD’em (paraliżem sennym).


