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Pirms doties tālāk....

Pieci jautājumi, kurus vērts sev uzdot, pirms turpini lasīt tālāk: 
 
1. Vai ir kas tāds, ko es vēlos sevī mainīt? 
 
2. Vai es apzinos, ka tikai un vienīgi no manis vien atkarīgs, vai jutīšos labi un
jutīšos laimīgs savā dzīvē? 
 
3. Vai es ticu kaut kam augstākam (Dievam,Visumam, Kosmosam)?  
 
4. Vai es vēlos kļūt iekšēji brīvs, mierpilns un atgūt viegluma sajūtu? 
 
5. Vai es vēlos darīt savā labā visu iespējamo, lai mani nepiemeklētu nedz
depresija, nedz panikas lēkmes, nedz arī citas veselības ķibeles?
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Ja visas atbildes ir "JĀ"

Ja atbildes uz iepriekšminētajiem jautājumiem ir "JĀ", turpinām! 
Domāju, ka nenožēlosi ne mirkli! 

Ja kāda no atbildēm ir "NĒ"

Ja atbildes uz dažiem jautājumiem noliedzošas, tad var būt tā, ka vēl nav pienācis
īstais laiks par labu pārmaiņām. Tas nekas. Visam savs laiks.  
Un katram vajadzīgs kaut kas savs. 
Viss notiek īstajā laikā un vietā. Vienmēr! 
 
Lai nu kā - no sirds iesaku izlasīt līdz beigām.  
Var būt tā, ka Tavas domas pa ceļam mainās!
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Atkal un atkal (un atkal) pārliecinos, cik salīdzinoši vieglā veidā katrs pats varam savu
dzīvi padarīt brīnišķīgu vai ciešanu pilnu.  
 
Piecpadsmit gadi pašizziņas jomā. Psiholoģijā. Milzīga interese par neirozinātnes
jautājumiem. Teju magnētiska vilkme kvantu fizikā. Un nepārtraukta pašizglītošanās kā
pie mūsmāju, tā aizjūras īstajā vietā un laikā sastaptajiem skolotājiem.  
 
Mazliet par ticību un paļāvību, jo bez tās šajā dzīvē, manuprāt, grūti iztikt. Īpaši ļoti
kritiskos brīžos, kad saproti  - izredzes tikt galā saviem spēkiem niecīgas. Un pamatotas
aizdomas, ka tas ko redzam, ir tikai maza daļa no tā, ko redzam un zinām. Pati ticu gan
Dievam, gan Visumam. Kad biju maziņa, ticēju Dievam. Šobrīd man sajūta, ka abi ir
viens. Atļaušos apgalvot vēl vairāk – ir sajūta, ka visi esam viens. Un dievišķā daļa mīt
katrā no mums. Dievs nedzīvo ārpus mums. Tas dzīvo mūsos katrā.  
 
Un vienlaikus vienmēr esmu domājusi, ka cilvēks nav tik bezspēcīgs, kā reizēm varbūt
mēdzam sevi uz āru parādīt. Katrs varam savu dzīvi veidot tā, kā mums par labu. 
 
Ir izvēles brīvība. Neviens būrī netur. Neviens, izņemot mūs pašus. Un ja reiz pats
sevi būrī turi, tad jebkurā brīdī vari arī pārstāt turēt. Palikt iekšpusē. Vai atvērt būrim
durvis. Tā ir brīva tava izvēle.

Iesākumam
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Viedā tehnoloģija? Elementāri - smadzenes!

Vienmēr pastāv iespēja cīnīties tikai ar nomāktības, stresa, depresijas radītajām sekām -
lietojot zāles. Citiem vārdiem, cerēt, ka tavu problēmu kāds atrisinās tavā vietā.  
 
Tomēr likvidējot sekas, cēlonis nepazūd. Tas joprojām paliek mūsos. Tikai dziļāk
apspiests, mazāk pamanāms, grūtāk padodas atpazīšanai. Arī ārstēšanai. 
 
Vienmēr esmu domājusi, ka domām un vārdiem ir daudz, daudz lielāks spēks nekā
apzināmies.  
 
Kā jau tu zini - cilvēka smadzenes ir visjaudīgākais dators, kāds vien redzēts. Vai šis
dators strādā tev par labu - no tevis vien atkarīgs. Ko sevī uzkrāj, ar ko sevi piepildi, pēc
tam no tā arī pārtiec. Kādas norādes dod, tādas arī izpilda. Un pats vari to mainīt.
Jebkurā brīdī - vari! 
 
Un apzināti izvēlēties, kādas iekšējās programmas atinstalēt un kādas radīt no jauna.
Viss ir tavos spēkos. Tavā apziņā. 
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Ko sēsi, to pļausi?

Pirms kāda laika īpaši padziļināti pievērsos tādu jautājumu izpētei kā - ja reiz smadzenes
ir atbildīgas par to, kā jūtamies un prāts ir tas, kas vai nu met sprunguļus vai palīdz
cilvēkam mainīties - tad kā būtu, ja...  
 
Domāju, nevienam nav noslēpums, ka  katram no mums ir doti milzīgi resursi, lai
atbrīvotos no visa, kas traucē labi justies. Apzināti atkabinot vienu nevajadzīgu
iekšējo zemapziņas programmu pēc otras, varam kļūt atkal iekšēji brīvi un atgūt sevī
veselumu. 
 
Apzināti atbrīvojot no sevis vecās, neveselīgās iekšējās programmas un radot jaunas. Nu
tādas riktīgi foršas un uz iekšēju sadarbību orientētas. 
 
Apzināti sevi atbrīvot no vēlmes uztraukties. Pārstāt raizēties. Baidīties. 
Pilnībā atgūt iekšēja viegluma, iekšējas brīvības sajūtu, atbrīvojot sevi no jelkādām
bailēm un iekšējiem šķēršļiem, kas līdz šim spieduši pie zemes. Līdz sirds dziļumiem
apjaust, ka patiesībā šajā pasaulē nav nekā tāda, kas būtu tavu raižu vai rūpju vērts. 
 
... ja reiz smadzenes atbild par visu, kas ar mums notiek - kā panākt, lai tās strādātu
mums par labu?  
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STRESA nedarbi 

Vislielākos postījumus veselībai nodara stress. Pēc kāda pētījuma rezultātiem - 95%
saslimšanu rodas tieši ilgstoša stresa ietekmē un tikai 5% - ģenētisku iemeslu dēļ. Stress
rada pamatīgu disbalansu ķermenī. Spriedze, trauksme, iekšējs nemiers. Sajūta, ka visur
kavē. Bezmiegs. Sajūta, ka kaut kas ne tuvu nav labi, bet iekšējais haoss sasniedzis tādu
pakāpi, ka nezini, no kura gala savu iekšējo sāpi atšķetināt. Un tādā brīdī gluži neapzināti
var ieslīdēt dažnedažādās atkarībās - darbaholismā, alkoholismā, azartspēlēs.   
 
Un iekšējā prieka paliek aizvien mazāk un mazāk. Var sākties emocionāla izdegšana. Tīri
ķermeniski - spēcīgas muguras sāpes. Vai arī daudz nopietnākas veselības problēmas.
Ilgstošs stress gandrīz vienmēr kaut kur noved. Un parasti - ne tur, kur patiesībā mēs
gribētu nokļūt. Ja atrodi veidu, kā destruktīvo stresu sevī vairs neielaist, labums ir visiem.
Un jo īpaši - pašam. Ja jūties labi un mierpilni sevī, tas ir nenovērtējams ieguvums.  
 
Visai drīz nāca arī apjausma – tas tiešām tā ir un nevainojami “strādā", ja vien apzināti
zini, ko dari. Par to pārliecinājos atkal un atkal, un atkal. Ja tas viss palīdz man, vai
varētu palīdzēt arī citiem? Man ir tuvinieki un daudzi, atsaucīgi draugi, kas ļāva
eksperimentēt arī ar sevi. Izdevās katru reizi. Neatkarīgi ne no kā. 
 
Liekot kopā visu uzkrāto pieredzi, esmu radījusi pati savu, unikālu sistēmu, kas būs
tev īpaši noderīga, ja jūties nu tā..  nezini, ko iesākt un esi izmēģinājis visu iespējamo (un
neiespējamo), bet noturīgu rezultātu sevī tā arī neesi piedzīvojis. Bet pirms turpinām...  
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No pretinieka par labāko draugu

...domāju - īstais brīdis pastāstīt arī par sevi. Kāds, kas mani pazīst pavisam labi, šajā mirklī
varētu teikt: nu ja, tev jau 15 gadi pašizziņas jomā, tātad, 15 gadu garumā nepārtraukts
darbs ar sevi - tas jau ir ļoti advancēts līmenis. Kā saka - kas tad tev nekait... Liela
iepriekšēja sagatavotība, liels treniņš, milzum daudz pieredzes un uzkrātu zināšanu.
Taisnība. Vismaz par praksi, pieredzi un zināšanām noteikti. Tomēr nedarīju to tikai tāpēc,
ka man nebija nekā cita, ko darīt. 
 
Šo garum garo pašizziņas ceļu gāju šādu iemeslu dēļ - divas ļoti smagas depresijas (abās
apsvēru domu par pašnāvību), viens gads uz gultas - nopietna muguras operācija un visam
pa virsu veģetodistonijas izraisītie "jaukumi". Pati biju nogājusi līdz zemākajam punktam
(turklāt ar vienu reizi man nepietika, izvēlējos divas) - varēju vai nogrimt pilnībā, vai arī
celties. Izvēlējos otro.  
 
Kad sagaidi to zemāko punktu - atpakaļceļš ir garš un ļoti laikietilpīgs. Tur bez zālēm vairs
neiztikt. Bet tikai medikamenti, nerisinot cēloni, nekad nebūs efektīvi. Liels risks atkrist
atpakaļ. Depresijā. Tā kā ne tolaik, ne arī šobrīd man nebija ne mazākās vēlmes dzert
antidepresantus visu savu mūžu, izvēlējos papildus arī psihoterapiju. Grūts, bet bezgala
svētīgs ceļš. 
 
Tolaik mani ļoti mocīja tāds jautājums - nez, vai visiem cilvēkiem tik ļoti ar sevi nu, grūti, vai
tikai man vienīgajai, tā...  Ka pats sev vislielākais pretinieks. 
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Veģetodistonijas brīžos jutos kā būtne, kas iesūtīta uz Zemes no Kosmosa. Ar vienu
vienīgu mērķi - pārbiedēt sevi un, ja vien iespējams, arī cilvēkus sev līdzās. "Miru" nost
katrā panikas lēkmē, lai pēc brīža atkal "augšāmceltos". Nu tāda kā nepārtraukta
pārdzimšanas ķēde. Šīs programmas laikā dāvināšu Tev e-grāmatu  - manu stāstu par
"Kā es satiku depresiju un veģetodistoniju un ko brīnumainu mēs trijatā paveicām".
Grāmata lasās viegli un tajā ir padaudz humora. Kad izlasīsi - sapratīsi, kāpēc.  
 
Esmu pilnīgi pārliecināta, ka katrs no mums pats spēj bez jebkādiem papildus līdzekļiem
(protams, ja nav dziļa depresija, jo tad bez medikamentiem būs teju neiespējami iztikt)
atdot sev veselību, atdot sev iekšēju mieru un pilnībā atjaunot sevī iekšēja viegluma
sajūtu. Kas ir fundamentāla un nemainīga. Lai kādi vēji pūš, visi pārpūš pāri. Sadarboties
ar sevi, vēl pirms attopies guļam dziļā aizā ar sajūtu, ka tas, ko tajā mirklī piedzīvo,
nebeigsies nekad. 
 
Vēlos atbalstīt tevi un parādīt, ka pamāt ardievas uztraukumiem (un no tās izrietošajai
depresijai un veģetodistonijai) ir daudz vieglāk nekā jebkad esi domājis. Garumgarais un
nebūt ne jautrais depresijas ceļš nav vienīgais veids, kā atrast ceļu pie sevis atpakaļ.
Ieklausīties un ar sevi sadarboties, būt pret sevi patiesam un aizu starp to, kā jūties un kā
parādi sevi uz āru vari pārstāt veidot jau šajā pašā mirklī! Negaidot īpašu brīdi. Tagad! 
 
No pretinieka kļūstot  par savu labāko draugu. Un kad no sevis vairs nebēdz, kad no
sevis vairs nav bail, brīnumu lietas savā dzīvē vari paveikt. Piemēram, sāc neatlaidīgi
vienu pēc otra īstenot savus sapņus. Un spēj dot spēku un iedvesmu arī citiem!  
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VIEDI vārdi

Tas sākās pirms vairākiem mēnešiem. Kad nolēmu pārbaudīt, cik lielā mērā ar apziņu
vien varam ietekmēt procesus, kas notiek mūsu smadzenēs. Sākumā tā bija ne tikai
sportiska intererese, bet akūta nepieciešamība. 
  
Man pašai tajā mirklī aktuālākais jautājums bija miega ķibele. Vienkārši nevarēju gulēt.
Varēju dzert miegazāles. Varēju arī nedzert. Tik un tā garas jo garas nomoda naktis un
absolūts miega bads. No rīta negulējusi jau ar vieglām šausmām gaidīju nākamo
negulēšanas nakti. Arī sagaidīju. Pašai bija sajūta, ka iekšējie drošinātāji varētu arī drīz
pārdegt. 
 
Taisnības labad piebildīšu, bezgala skaidri zināju iemeslu savam bezmiegam. Bet tieši
tajā mirklī neredzēju iespēju īstenot tās pārmaiņas, kuras tik ļoti bija vajadzīgas. Man
nepietika drosmes tik kardinālam lēmumam. Un kaut kādu sev nezināmu iemeslu dēļ tajā
mirklī nespēju mainīt arī attieksmi. Tā nu turpināju.. negulēt. 
 
Kad dalījos savā bēdu stāstā ar kādu sev tuvu cilvēku, viņa it kā apliecinot, ka vērts
turpināt rakt virzienā, kuru jau biju sev noskatījusi:  "Nu visas problēmas taču ir galvā!
Sarunā ar sevi, ka vajag izgulēties un.. izgulēsies!" VIEDI VĀRDI. 
 
Mans jaunais moto ar to pašu zibenīgo mirkli kļuva: "Ar sevi VISU var sarunāt. Visu."
Punkts un āmen. 
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Eksperiments

Un tad arī sākās mans eksperiments. Cik tieši, cik daudz un kādas izmaiņas var sevī
piedzīvot, mainot savas domas, apzināti mainot savus ierastos un iestaigātos "celiņus". 
 
Klusībā domāju, ka es varētu būt izcils eksemplārs kādā fanātisku neirozinātnieku
laboratorijā. Uz nevienam nezināmas salas. Kur bez fanātiskajiem zinātniekiem, vairāk
neviena cita nav. Tikai bars ķerto profesoru un es. Būtu bijis izcils pētījuma eksemplārs.
Tikai lielāks par peli. Un spējīgs izstāstīt - ko un kā kurā brīdī jūtu. Kas man patika un kas
- ne. Ja nu man kāds to jautātu. 
 
Savā eksperimentā izmantoju vizualizācijas un meditācijas. Un blakus lielā klade.
Datums. Aktuāls jautājums. Un atbildes, atbildes, atbildes... Pēc tam arī visu, ko sevī
atklāju, darīju arī praktiski. Pati sev zinātniece un izpētes objekts vienā personā. Paralēli
manis pašas aktivitātēm, pa pilnīgi neiedomājamiem ceļiem manās rokās sāka nonākt
dažnedažāda literatūra. Kā punkts uz "i" bija Džo Dispenzas grāmata "Breaking the habit
of being yourself".  
 
Manā tulkojumā un tas nebūs autentisks tulkojums, bet vairāk tulkojums pēc sajūtām –
maini savu apziņu, nerīkojies kā līdz šim, dari pilnīgi savādāk un tu vēl pieredzēsi
brīnumus. Dieva zīmes. Vienkārši visu dari apzināti. Un zīmes tiešām sāka nākt. 
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Tiešām var!

Pirmajā naktī neizdevās.  
 
Otrajā sāku just, ka izredzes pieaug un pēc pusnakts sarunāju ar sevi pagulēt dažas
stundas. No rīta pamodusies - biju absolūtā šokā. Biju pati sevi pārliecinājusi iemigt. Bez
zālēm. Kāds varbūt smaidīs, tad nu gan sasniegums. Naktī pagulēt. Man bija. Nebiju tā
īsti gulējusi vairākas nedēļas..  
 
Trešajā naktī iemigu pavisam drīz. Izgulējos neaptverami labi. Un sāku rakt dziļāk. Tātad,
miega jautājumu šādi var atrisināt.  
 
Vai var atrisināt arī citus..? Piemēram, likvidēt galvassāpes? Izdevās arī tas. Pārgāja.
Tikai izmantojot apziņu, nekādus medikamentus.  
 
Bet varbūt var atrisināt jebkuru ķibeli? Apzināti, izmantojot savu smadzeņu potenciālu? 
Balstoties tikai un vienīgi uz saviem, iekšējiem resursiem? Apzināti ar sevi sadarbojoties? 
Ar domām. Vārdiem. Un rīcību! 
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Pieejas parole:  programma "Love Now"

Programma "Love Now" piedzima piecarpus nedēļu garumā mega straujā tempā (ar sešu
stundu miegu, bet citādi nonstopā) un par tās tapšanu varētu rakstīt atsevišķu stāstu.
Šobrīd pateikšu vien to, ka brīnumi notiek. Sadevās rokās visi, lai es varētu šo ieceri
īstenot. Domas un vārdi - visspēcīgākais apziņas instruments, kas mums katram dots!
Patiesība ir tik ģeniāli vienkārša. Nu tik... Un pārmaiņas vari piedzīvot acumirklī! 
 
Programma nāks kā saukta, ja tu vēlies piedzīvot iekšēju vieglumu, brīvības sajūtu un
harmoniju ar sevi un apkārtējo pasauli. Atgūt savu kodolu sevī. 
 
Atradīsi atbildes, kuras meklē jau gadiem. Atgūsi dzīvesprieku, ja nu gadījumā esi to
netīšām pazaudējis. Atgūsi spēju mīlēt. Atgūsi pamatīgu iekšēju mieru, kas no tevis,
ja vien tu to vēlēsies, vairs neizzudīs. Šajos laikos, kad viss ļoti strauji mainās, īpaši
svarīgi netrakot līdzi. Un būs vēl daudzi neskaitāmi ieguvumi.  
 
Pats lielākais ieguvums no visiem - sajutīsi Savu ceļu - to, kas paredzēts tieši tev.
Zināsi, kurp doties tālāk. Ko iesākt. Lai kādi arī nebūtu tavi jautājumi, tu saņemsi
atbildes uz jebkuru no tiem. Sevī! 
 
Varētu šo programmu saukt par pieejas paroli pašam sev. Ja zini paroli, vienmēr vari
ielogoties sistēmā. Nekas ar varu nav jāuzlauž. Viss notiek plūstoši un viegli. Un neesi
atkarīgs no citu cilvēku viedokļa. Neveidojas līdzatkarība. Pieaug pašvērtējums,
palielinās ticība saviem spēkiem, atjaunojas iekšēja viengabalainības sajūta. 
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Programma izveidota vienkārša, viegli uztverama un neprasīs daudz tava laika. Tomēr
tiešām efektīvai pārmaiņu norisei nepieciešama tava līdzdalība katru dienu. Nesteidzies
bez vajadzības, šīs nav sacensības par to, kurš pirmais nokārtos eksāmenu. Visu dari
priekš sevis. Tikai un vienīgi sev. 
Un visas atbildes arī - meklēsi tikai un vienīgi sevī. Nekur ārpus sevis. Jo ārpus sevis
nemaz nevari tās atrast. Tās ir tevī! 
 
Jo apzinātāk un fokusētāk dosies šajā ceļā, jo pārmaiņas būs ilgtermiņā noturīgas. Ja
kaut ko darīsi ķeksīša pēc, tad labāk atliec uz brīdi. Ķeksītim neko darīt nevajag.  
Pilnīgi viss, ko paveiksi, būs tikai un vienīgi tev par labu. Uz nevienu citu iespaids nav
jāatstāj. 
 
Jau pašas programmas laikā, kā arī pēc tās pabeigšanas - daudzas lietas tavā dzīvē būs
mainījušās. Jo būsi mainījies tu pats. Un noteikti pamainīsies tavs dzīves redzējums. Pa
vecam darīt nemaz vairs negribēsi.  
 
Kad pats caur savu pieredzi gūsti apstiprinājumu, ka vari dzīvot savādāk nekā dzīvoji līdz
šim - vecās takas tiešām vairs nevilina. Jo īpaši, ja zini, kurp tās ved. Un vairs itin nemaz
negribi dzīvot stresa negantajās ķetnās un turpināt darīt sev pāri. 
 
Programma modinās Tevi mīlestībai. Ko dāvā sev, to vari dāvāt arī citiem. Tāpēc jo īpaši
svarīgi - pieņemt un mīlēt sevi. Tev nekad nebūs neviena tuvāka cilvēka par tevi pašu.





24

Solījums Sev 

 
Esi pret sevi patiess.  
 
Te tevi neviens nevar sāpināt. Neviens nedarīs tev pāri. Esi pilnīgā drošībā un
pieņemšanā. Tu vari Sev uzticēties. Ne tikai vari, bet ļoti vajag - jo tas ir visa sākums.  
 
Uzticies sev. 
Ieklausies sevī.  
Un tici savam dvēseles spēkam. Tik vien - kā sadarbojies. 
 
Esmu pilnīgi pārliecināta, Tev viss izdosies. Kad pienāk īstais brīdis un vieta, izdodas
vienmēr.  
Un izdodas vienmēr, kad sāc uzdot īstos jautājumos.  
Un ļauj sev sadzirdēt atbildes.  
Kad visu meklē sevī.  

(svarīgi ne tikai programmas laikā vien)



25

Kāpēc  ir vērts mēģināt?

Ja neko nemainīsi, nekas arī nemainīsies. Ejot pa to pašu ceļu atkal un atkal, nevaram
sasniegt citu galamērķi. Un  jauna ceļa sākumposmā daudz vieglāk ir doties kopā ar
kādu, kas ir tev līdzās. Kas uzmundrina. Neļauj padoties. Ir līdzās. Sniedz sapratnes un
drošības sajūtu. Iedvesmo. Kādā brīdī arī sasmīdina. To visu Tev apsolu.  
 
Ja arī tavā dzīvē šobrīd stresam atvēlēta diezgan liela vieta un labprāt gribētu attīstīt sevī
prasmi mierpilnāk reaģēt uz to, kas notiek tev apkārt - programmas laikā atradīsi atbildes,
kā darīt savādāk, lai būtu Tev Par Labu. Un arī šīs atbildes atradīsi pats sevī.  
 
Ja jūties kā iedzīts būrī un gribi savam būrim atvērt durvis, vienlaikus ieraugot arī
Patiesību Par Sevi, arī tad programma dos tev nepieciešamo atbalstu, lai vari to paveikt.
Un redzēt. 
 
Visiem labi zināmais teiciens: miers baro, nemiers posta.  
Un kur miers, tur brīvība.  
Kur brīvība, tur iekšējs vieglums. 
Kur iekšējs vieglums, tur dzīvesprieka pārpārēm. 
Ne tikai sev, bet arī citiem vari padalīt. Un mazāk nekļūst. Tieši pretēji - jo vairāk dod, jo
vairāk tevī top! 
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Kad programma būs jo īpaši noderīga?

Tā ir dziļi transformējoša dvēseles līmenī. Jo īpaši vērtīga būs gadījumos: 
 
 ja tu meklē Savu ceļu, vienlaikus meklējot ceļu atpakaļ pie Sevis 
 
ja vēlies atgūt fundamentālu iekšējā miera sajūtu 
 
ja esi ilgstoši dzīvojis stresā un zaudējis dzīvesprieku 
 
ja ir iekšēja tukšuma un vientulības sajūta 
 
ja nejūties iekšēji labi, bet nesaproti cēloni 
 
ja jūties nomākts, zini cēloni, bet esi iestrēdzis un netiec uz priekšu 
  
ja vēlies darīt visu, lai sevi preventīvi pasargātu no depresijas un veģetodistonijas 
un, visbeidzot, ja vēlies atgūt iekšējo brīvības un viegluma sajūtu, kas ir programmas
galvenais uzdevums. 
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Kā programma tiek īstenota?

Programma tiek īstenota attālināti, izmantojot e-pastu un WhatsApp. Viss - Tev ērtā
vietā un laikā! Būšu Tev līdzās visu mēnesi. Viena rokas stiepiena (zvana, whatsapp)
attālumā. 
 
1. Programmai ir 4 moduļi. Programmas ilgums: 28 dienas 
 
2. Katru dienu aktualizēsim konkrētu jautājumu. Tas aizņems vidēji pusstundu tava laika. 
 
3. Klausoties audio materiālus, izmanto austiņas. Parūpējies par to, lai vari to darīt
netraucēti. 
 
4. Papildmateriālos atsevišķi pieejamas gan vizualizācijas, gan arī audio faili, gan arī citi
materiāli, kas palīdz vieglāk uztvert attiecīgajā dienā aplūkoto tēmu. 
 
5. Ja kādā no programmas dienām iesprūsti un netiec uz priekšu, sazinies ar mani –
palīdzēšu šķēršļus pārvarēt.  
 
6. Vari paņemt kādu dienu brīvu, ja jūti, ka prasās. 
 
7. Visa programma izstrādāta ar vienu vienīgu mērķi – atjaunot tevī brīvības un
viegluma sajūtu. Papildus tam: atgūsi arī fundamentālu iekšēju mieru.  
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Kā pieteikties programmai?

To, kas ir tevī, tev atņemt nevar

Dāvana Sapņotavai 

 Lūdzu, sazinies ar mani: dace@dacepa.com vai 29 725 196. 

Iekšējā brīvība, vieglums, spēja saglabāt mieru, preventīvi soļi, ko veiksi programmas laikā,
lai samazinātu risku saskarties ar depresiju/veģetodistoniju klātienē, aiztaupīs tev milzum
daudz raižu. Gan emocionāli, gan arī finansiāli. Tavas dzīves kvalitāte kļūs daudz augstāka
un pilnvērtīgāka. Programmas vērtība: nenovērtējama. Kā viss ko dari savā labā.  

7 dienu laikā vari no programmas atteikties. Un saņemsi programmai pasniegto dāvanu
atpakaļ pilnā apmērā. Priecāšos, ja padalīsies ar iemeslu. 

Šī programma tiek īstenota apmaiņā pret dāvanu manam Lielajam Sapnim un
Sapņotavai (www.dacepa.com). Izmantojot savu uzkrāto pieredzi un zināšanas, atbalstīšu
Tevi paveikt šo ceļu iespējami īsākā un vieglākā veidā un esmu pārliecināta, ka savu izvēli
par labu iekšējām pārmaiņām nenožēlosi ne mirkli. 
Dāvanas apmērs - šobrīd 50% atlaide jeb 139 eiro (var dāvināt vairākās daļās). Ja ļoti vēlies
pārmaiņas īstenot, tomēr programmas cena Tev šobrīd nav pieejama, dod ziņu - atradīsim
risinājumu! 

Vienmēr uzticies savām sajūtām. Tikai tu zini, kas tev visvairāk vajadzīgs! Neviens ārpus
tevis. Jo visas atbildes par jebko tiešām ir tevī!                                                       Dace


