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Slyšení hlasů, z. s. součástí Hearing 

voices hnutí

 Slyšení hlasů a další smyslové zážitky jsou jedinečným vnitřním

prožitkem daného jednotlivce.

 Tyto zážitky nejsou samy o sobě znakem duševního onemocnění.

 Tyto zážitky bývají obvykle spojeny s prožíváním těžších situací v

životě daného jedince.

 Klíčovým přístupem k tomuto fenoménu je porozumění významu,

který hlasy pro daného člověka mohou mít.



 Vhodné strategie zvládání zmíněných zážitků mohou pomoci lidem

ke zvýšení kvality jejich života s hlasy.

 Lidé se zkušeností jsou posilováni k tomu, aby si v rámci práva na

sebeurčení pro sebe definovali své zážitky a zkušenosti.

 Proces porozumění a přijetí vlastních hlasů může být nápomocnější

v úzdravě, než jejich popíraní a vyhýbání se jim.

 Peerská podpora a spolupráce dodává sílu a naději v procesu

úzdravy.

Slyšení hlasů, z. s. součástí Hearing 

voices hnutí



Skupiny slyšení hlasů

 Pomoci jednotlivcům minimalizovat stres, který jim hlasy, paranoia, nebo neobvyklá

přesvědčení způsobují.

 Poskytnout místo pro bezpečná setkání lidí, kteří slyší hlasy, nebo zažívají paranoiu, místo

kde bude jejich realita akceptována.

 Nabídnout způsob, jak hovořit o svých prožitcích, sdílet své názory a předávat si
zkušenosti, které strategie zvládání hlasů, nebo paranoii se osvědčily.

 Hledat způsoby, jak hlasy, vize, neobvyklé myšlenky a jiné zkušenosti zvládat.

 Přijmout neobvyklé zkušenosti jako součást vnitřního života.

 Nahlížet na naše neobvyklé zkušenosti mnoha různými způsoby bez předsudků

a hodnotícího stanoviska.

 Dát příležitost prolomit vysilující izolaci a navzájem jeden druhého podpořit.



Skupiny v ČR
Brno – od 2014, 

od 2017 on-line, 

od 2018 druhá

Praha – od 2018, 2019 

druhá

Strakonice – od 2019

Vysočina – od 2020

Hradec Králové a okolí – od 2019

Plzeň, Opava – od 2019





Vize Slyšení hlasů 

 Facilitátoři – pouze lidé se zkušeností

 Skupiny pro rodinné příslušníky

 Skupiny pro děti

 Skupiny pro dospívající

 Osvěta širší veřejnosti

 Vzdělávání v organizacích 

 Překlad publikací





Aktuální téma

Když je členem skupiny klient sociální služby



ODKAZY A PUBLIKACE

 slysenihlasu.cz (národní web)

 intervoiceonline.org (mezinárodní 

organizace Intervoice)

 hearing-voices.org (britská národní síť)

 hearingvoicesusa.org (americká 

nároní síť)

 Slyšení hlasů // Hearing Voices 
Network v ČR (FB)

 Hlas zevnitř (Paul Baker, Fokus Praha -

Praktický průvodce zvládání slyšení 

hlasů)

 Hlasy (Sandra Escherová, Marius 

Romme )



DĚKUJEME ZA POZORNOST 


