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Stanislav Grof (2008) é um dos criadores da psicologia transpessoal, ele foi um dos primeiros psiquia-
tras do mundo a experimentar estados ampliados de consciência utilizando LSD, isso ainda na época 
da cortina de ferro na antiga Tchecoeslováquia. Essa experiência significou para ele, até então um ateu 
materialista, uma profunda mudança na compreensão do ser humano e da amplitude dos aspectos que 
forjam o ser, envolvendo a possibilidade de outras vidas, ou experiências arquetípicas entremeados na 
essência de nossa existência; assim como a grande influência do período uterino e do parto na vida fu-
tura do ser humano - uma experiência fundante que Grof chama de “perinatal”. O psiquiatra migrou 
para os EUA e continuou suas pesquisas por lá, mas teve que interrompê-las por causa do governo 
estadunidense ter proibido o uso do LSD. Diante disso, Grof buscou outras alternativas para a ascensão 
a estados ampliados de consciência e com a ajuda de sua esposa, a também pesquisadora Christina 
Grof - que era estudiosa da Yoga e dos Pranayamas - desenvolveram uma técnica de ampliação da 
consciência através de hiperoxigenação cerebral e indução musical, a chamada “Respiração Holotrópi-
ca”(GROF, 2011). Um método patenteado por eles e que possui representantes em todo o planeta. Esse 
artigo trata especificamente da utilização da técnica de ampliação da consciência da Respiração Holo-
trópica e processos criativos experimentais de histórias em quadrinhos poético-filosóficas (SANTOS 
NETO, 2013) sob a influência de duas experiências realizadas em Goiânia com o acompanhamento 
de psicólogos cadastrados e treinados pelo Grof Transpersonal Training Institute, dos Estados Uni-
dos. No texto relato as experiências e apresento as narrativas visuais quadrinhizadas resultantes dela.
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