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Kassai Jóga Társaság és Jóga Klub 

                           Kováčska 16, SK-040 01  Košice 
 

HHOOLLOOTTRROOPP  LLÉÉGGZZÉÉSS  MMEELLEEGG  VVÍÍZZBBEENN  
 

Mikor:                        2010 április 16-18 
Hol:                      Sóstó (Nyíregyháza) 
Lektorok:             Timcsák M. Géza és Janka Jablonská-Almássy     

a  Grof Transpersonal Training (USA) oktatói  és a Szlováki Jógaszövetség oktatói 
 

Az eljárás: Ez a gyakorlattípus a meleg vízben való  légzés által mélyített 
tudatállapotot és a tapasztalatok szárazföldi integrációját ötvözi. Az eljárás a 
transzperszonális tréning egyik leghatásosabb módszere. 
Kezdet: péntek délután 17-18.00 
Kurzuszárás:  vasárnap délután. 
Szállás: 2 ágyas szobákban  
Étkezés: vegetáriánus 
Kurzusdíj:  129 € - Tartalmazza a szervezési költségeket, részvételt, szállást és étkezést. Az 
elfogadott jelentkezőket értesítjük. A később küldött jelentkezéseket csak e-mailen tudjuk visszaigazolni.  
A részvételi díjat a helyszínen fizethetik, vagy átutalhatják a “Spolocnost priatelov jogy, Kovácska 16, 
Kosice” (VÚB számla szám 13335-512/0200) számlájára. A részvétet lemondani csak 30 nappal az akció 
kezdete előtt lehet, ekkor a részvételi díj 60%-át térítjük vissza. 
A részvétel átlagos egészséget feltételez.   
Ez a légzéstípus ellenjavasolt az alábbi esetekben: érrendszeri megbetegedések, epilepszia, 
pszichózisok, súlyosabb depressziók, magas vérnyomás, magas koponyaüregi vagy szemgolyó nyomás, 
előrehaladott oszteoporózis(csontritkulás), szklerózis(meszesedés), cukorbaj, rákos megbetegedések, 
friss operáció utáni állapotok, fertőző megbetegedések és terhesség. Ha konzultálni kívánnak, 
használhatják a 00 421 55 6221075  és +++6022899 telefonszámot, illetve a gmtkg@tuke.sk e-mail címet. 
Ez a légzés azok számára a legmegfelelőbb, akik már rendelkeznek némi 
transzperszonális tréning  tapasztalattal.  
Szükséges felszerelés: gyakorló ruha, meleg öltözék, nagy frottír törülköző, fürdőruha, 
hajszárító,  papír zsebkendő, 2 átlátszó igelit zacskó,  színes ceruzák, rajzpapír, 
személyes kellékek. 
 

A jelentkezőlapot kérjük postafordultával küldjék a következő címre:  
SPJ, Kováčska 16, 040 01 KOŠICE, Szlovákia, vagy: gmtkg@tuke.sk 

Előre örülünk a közös transzperszonális  tapasztalatoknak.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Végleges jelentkezés a Sóstói holotróp légzésre 2009 4. 16 -18  
Ezennel jelentkezem a holotrop légzésre. A részvételt kizáró felsorolt betegségekben nem szenvedek. 

Kétségek esetén konzultáltam a lektorokkal. 
Név:  Születési 

dátum: 
 

   



E-mail  Telefón 
Cím:  
Mikor és hol vett ezelőtt részt transzperszonális 
kurzuson? : 
 
 

 
 
 
 
 

 


