Mateřství a otcovství v nové době aneb cesta ke zdrojům své vnitřní síly
pondělky od 2. května do 6. června 2011
10:00-13:00 hod.
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Svět v nové době – 2. května 2011
Děti v nové době – 9. května 2011
Rodina v nové době – 16. května 2011
Partnerství v nové době – 23. května 2011
Já a můj ţivot v nové době – 30. května 2011
Volně navazující workshop s mandalou ţivota – 6. června 2011

1) Svět v nové době - 2. května 2011
Co nám nová doba přináší a jaké změny s sebou nese? Jak ve společnosti, v přírodě, ale i
v kaţdém z nás. Jaké se rozvíjí nové postoje, přesvědčení a jak se mění kolektivní vědomí.
Kde jsou kořeny dnešního stavu a jaké máme moţnosti. Co samy můţeme dělat pro sebe i
planetu Zemi.
Praktická část – aktivace Boţí jiskry v těle, její procítění a ukotvení v ţivotě, minikonstelace
na téma „přechod ze staré do nové reality“.
2) Děti v nové době – 9. května 2011
Jaké jsou děti, které dnes přichází na svět? V čem jsou jiné neţ předešlá generace a neţ my.
Charakteristiky základních druhů projevů. Jejich vnímání světa, dary, talenty, schopnosti aj.
Co potřebují „jinak“ od svých rodičů v období těhotenství, porodu a v ţivotě. Výchova, péče,
specifické vedení a komunikace.
Praktická část – prostor pro seznámení skupiny účastníků a sdílení individuálních potřeb a
očekávání od kurzu, vyladění a aktivace duše.
3) Rodina v nové době – 16. května 2011
Změny ve fungování rodinných systémů. Rozdíl mezi starým rodovým systémem a novou
koncepcí rodiny – moţnost vystoupit z karmického zatíţení rodu! Nové koncepce rodiny –
rodinné uspořádání, komunikace, vztahové vzorce aj. Plánování rodičovství a vytvoření
prostoru pro příchod dítěte. Nové pojetí role otce, matky a dítěte. Cesta skrze uzdravení
Vnitřního dítěte.
Praktická část – záţitková minikonstelace na téma „otec – matka – dítě“ aneb stáváme se
vědomým otcem a matkou sobě (svému vnitřnímu dítěti).
4) Partnerství v nové době – 23. května 2011
Jak můţeme nově uchopovat vztahy a partnerské zvlášť. Jejich dynamika, zákonitosti a
kvality. Obnova přirozených rolí muţe a ţeny, charakteristika, vlastnosti a projevy.
jako zdroj ţivota, tvořivosti, radosti, hojnosti a plného vědomí. Sexuální síla jako zdroj ţivota,
tvořivosti, radosti, hojnosti a plného vědomí.
Praktická část – záţitková minikonstelace na téma „vnitřní celistvost“ – horizontální
harmonizace polarit v nás - spojení se svou vnitřní ţenskou a muţskou archetypální sílou.
5) Já a můj život v nové době – 30. května 2011
Vnitřní zdroje síly, celistvosti, tvořivosti – výuka práce s tělem a energií duše. Nalezení
„domova“ uvnitř sebe sama. Fyzické a energetické změny člověka. Jak tvořit vlastní realitu a
ţivot. Rozdíl mezi vnější a vnitřní realitou. Vnitřní celistvost – propojení těla, duše a ducha a
zároveň spojení se zdrojem Země, vnitřním boţstvím a kosmickým zdrojem.

Praktická část – záţitková minikonstelace na téma „vnitřní celistvost“ – vertikální
harmonizace polarit v nás – osobní napojení na svůj „Domov“, ukotvení ve fyzickém těle.
6) Moje božské poslání, místo a role v nové době – 6. června 2011
Volně navazující praktické setkání pouze pro účastníky celého cyklu. Náplň bude vytvořena
na základech potřeb jednotlivých účastníků. Moţná je záţitková práce v kruhu astrologické
mandaly, individuální astrologické a energetické poradenství, diagnostika, práce
s tělem, pozemskými ţivly aj.
Praktická část – záţitková minikonstelace na téma „přechod ze starého do nového světa“,
nalezení svého místa a poslání na Zemi, ukotvení v mandale Ţivota.

Lektorka – Daniela Viplerová
Zaloţila a vede Školu kvantové astrologie a výcvik „Astroher“. V rámci Projektu Děti Nové
Země nabízí astrologické, partnerské, rodinné konzultace, energetické léčení a podporu
v sebe-rozvojových a transformačních krizích v souvislosti s vývojem Nové Země (rok 2012).
Věnuje se rodinnému poradenství, pre-prenatální péči, práci s dětmi i těhotnými ţenami. Vede
aktivační meditační semináře – Kruhy Nové Země - kde otevřeně předává a sdílí vlastní
proţitky v souvislosti s vývojem Země, aktuální nové informace, energie, poznání a praktické
nástroje umoţňující vývoj vědomí nás všech.

