
 

 

Snové dveře 
k cestě tvojí duše 

 

Třídenní zážitkový seminář, který povedou 

Sabina Poulsen a Marianne Verny 

ve dnech 10 – 12. července 2015 
na Myškově mlýně (okres Příbram) 

 

Zveme vás srdečně na seminář, na kterém máte možnost zabývat se sami sebou. Společně budeme 
objevovat a procházet nejrůznějšími Snovými dveřmi. Prostřednictvím změněných stavů vědomí 
budeme hledat a prozkoumávat neznámé oblasti své vlastní duše.  

Naše Snění je jako rozlehlá řeka, která stále plyne, ať už si to právě uvědomujeme nebo ne. Určité 
techniky, jako je "putování s bubnem", "medicine walk" v přírodě nebo "procházení vektorů", nám 
umožní toto Snění následovat, neboť jejich prostřednictvím se změněné stavy vědomí objevují 
snáze. Důležitý pro tyto procesy je bezpečný rámec s jasným začátkem a koncem, který je vytvářen 
vědomým ritualizováním času a prostoru. Tento způsob nám umožní zůstat vzhůru a přitom se na 
tok Snění napojit. 

Každý z účastníků si může vybrat vlastní záměr, kterému se chce tímto způsobem během semináře 
věnovat. Může jít o sen, dětský sen, tělesný symptom či jakékoli jiné osobně znepokojivé či důležité 
téma. Na konci bude moci každá/ý spojit jednotlivá nalezená vlákna do pavučiny, která představuje 
síť příběhu její/jeho duše. 

~ 

Místo: Myškův mlýn, www.myskuv-mlyn.cz. Kontakt: open@dreamdoors.cz . Cena za seminář: 3.200 /3.700 Kč*. 

* Cena nezahrnuje ubytování a stravu (ve výši 1.800 Kč). Vice informací  najdete na www.dreamdoors.cz 

~ 
 

Marianne Verny, Med. Pract., Dipl. PW, psychiatr a psychoterapeutka         

s vlastní praxí od roku 1987. Lektorka, supervizorka a tréninková 

terapeutka Centra procesové práce v Curychu a v Bratislavě, a externí 

supervizorka Hanuman Institutu v Berlíně. Matka dvou dospělých dcer, 

ta, která chodí již mnoho let po cestě s bubnem a nekonečnými mýty        

a stále se diví. | www.marianneverny.ch | 

Sabina Poulsen, Dipl. PW, učitelka všímavosti, psycholožka s vlastní 

praxí od roku 1986. Bývalá učitelka a tréninková terapeutka Centra 

procesové práce v Curychu, supervizorka, vyškolená v různých 

šamanských postupech, učitelka seminářů zaměřených na meditaci a 

psychologii spjatou se zemí. Matka dvou dospělých synů se speciál- 

ními potřebami. Ta, která se stále snaží následovat svou osobní 

“Songline”(Cestu písně). | www.sabinapoulsen.ch | 

 

 

 

Seminář organizuje GEKON o.s. 

jako součást projektu “Empowered Facilitators : From Social Tension to Creativity and Community” sponzorovaného programem LLP – Grundtvig. 


