OSOBNOST PROFESORA STANISLAVA GROFA
A JEHO PŘÍNOS PRO PSYCHOLOGII A PSYCHIATRII
Neformální sdružení Příbor v pohybu společně s Odborem kultury a cestovního ruchu Města Příbora
Vás srdečně zve na první pořad z cyklu Klima se mění a my s ním,
tentokrát na druhé setkání s MUDr. Milanem Hrabánkem

 Středa 19. října 2016
 Piaristický klášter v Příboře, zasedací místnost
 Od 17.00 hodin
Motto: „Přes vodní hladinu do centra vnitřního vesmíru“
Program:
17:00 – 17:30 O cyklu pořadů Klima se mění a my s ním
Od 17:30

Přednáška MUDr. Milana Hrabánka
Hlubinná psychoterapeutická technika holotropního dýchání.
Dokument o využití léčebného potenciálu holotropního dýchání ve vodě, možnosti pro
sebepoznání, osobní rozvoj, terapii.
Následná diskuze.

Prof., MUDr. Stanislav Grof, M. D., Ph.D. - světoznámý americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů
transpersonální psychologie.
Cit: „Z posledních analýz vyplývá, že současná globální krize má psychospirituální charakter, tudíž odráží stupeň evoluce
vědomí lidských druhů. Proto si jen stěží lze představit, že by se tato krize mohla vyřešit bez vnitřní radikální a rozsáhlé
transformace lidstva a dosažení vyšší emoční vyzrálosti a duchovního probuzení.
MUDr. Milan Hrabánek - lékař a psychiatr s více než dvacetiletou praxí. Titul lékaře všeobecného lékařství získal v roce
1991 na Masarykově universitě v Brně. Od roku 1991 pracoval jako všeobecný lékař ve svém rodném městě - Opavě. Od r.
1993 začal pracovat v oboru klinické psychiatrie - oblasti léčení závislých osob a osob s duševní krizí. Milan Hrabánek je
certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, žákem prof. Stanislava Grofa. Po návratu z úspěšného působení v
zahraničí založil v Opavě občanské sdružení Holos. Holos je otevřený celostnímu vnímání života a na tomto základě rozvíjí
komplexní psychoterapii, léčení a propagaci životního stylu na holistických principech. Techniku holotropního dýchání
uplatňuje při léčbě různých psychických, psychosomatických a psychiatrických onemocnění. Kromě léčení se věnuje péči o
krajinu, obnově obecních tradic, péči o zdraví celé komunity.
Vstupné: dobrovolné

Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611

