
Ievads "Love Now"
programmai

Tikai EJOT un DAROT, vari mainīt to, ko vēlies mainīt.
Un ja darīsi kā vienmēr - nonāksi tur, kur vienmēr. Dari savādāk. Sev Par Labu. 

Un dodies Ceļā, kas ved Tevi pretī Taviem sapņiem

Programmas autore: 
Dace Pavloviča
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Programma "Love Now" piedzima piecarpus nedēļu garumā, 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.

Programma "Love Now"
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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!
 
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.
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Dažas atsauksmes par programmu no 

cilvēkiem, kas to jau pabeiguši

#1 “Tā ir ļoti pārdomāta – kā soli pa solim iekļūt sirds dziļākajos nostūros, kurus esam 
atstājuši novārtā, kad šķiet, ka tas nav svarīgi vai baiļu dēļ, tomēr tieši šie noslēpumi, kuri 
mājo mūsos, bieži vien nosaka rīcību konkrētās situācijās Paldies, Dace, par to, ko dari, 
ļoti ticu Tavam spēkam, man šķiet, Tu vari palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem. Turpini 
iesākto!”
 
#2 “Esmu tev bezgala pateicīga, ka ierādīji man šo ceļu. Atvēri durvis uz to.. vai es 
nezinu, kā lai vēl to apraksta.Tas, ko tu esi radījusi, ir patiešām reāla “instrukcija”. Tu 
radīji to, ka es nekad nebūtu ticējusi, ka tas ir iespējams. Paldies!!!”
 
#3  “Tavs veikums ir fantastisks. Paldies par fantastisko atbalstu un atdevi!!!”
 
#4  Ir milzīgs atbalsts jau no pašas pirmās dienas, kad vēl pat nezini, ko sagaidīt no 
programmas vai tiksi galā, vai vispār tas interesēs. Atbalsts tiek sniegts ļoti ātri, kas 
svarīgi pašā pārvērtību ceļa sākumā, nav sajūtas, ka esi viens ar savām problēmām. 
Problēmas tiek risinātas tevi nekauninot, neaizskarot, bet ļoti forši pasniegta tev svarīga 
informācija, tā lai viegli uztverama un ar milzīgu enerģijas lādiņu, lai varētu sevi mainīt. 
Nevienā brīdī sevi nevari padarīt par vienmēr ērto upuri, jo saņem citu skata punktu, kurš 
ļauj visu ieraudzīt daudz patiesāk, nekā biji izdomājis un pats tam noticējis. Redzu, ka jau 
tagad viss [ieteiktās metodes un paņēmieni] strādā un tas motivē!  Un, protams, lieliska 
humorizjūta un patīkama parunāšanās!
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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. Jo īpaši vērtīga būs:
 
 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 vēlies beidzot sākt īstenot Savus Sapņus
 
ja nejūties iekšēji labi, bet nesaproti cēloni
 
ja jūties nomākts, zini cēloni, bet esi iestrēdzis un netiec uz priekšu
 
ja ir iekšēja tukšuma un vientulības sajūta
 
ja vēlies darīt visu, lai sevi preventīvi pasargātu no depresijas un veģetodistonijas
un, visbeidzot,
 ja vēlies kļūt iekšēji brīvs un atgūt viegluma sajūtu, kas ir programmas galvenais 
uzdevums.
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Kā programma tiek īstenota?

Programma tiek īstenota attālināti, izmantojot e-pastu. Viss - Tev ērtā vietā un laikā! 
 
1. Programmai ir 4 moduļi. Programmas ilgums: 28 dienas
 
2. Katru dienu aktualizēsim konkrētu jautājumu. Tas aizņems vidēji pusstundu tava laika. 
(pirmās 3 programmas dienas - nedaudz ilgāk)
 
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

Pamēģini pirmās 3 dienas  - tikai 18 EUR*

 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. 

Pirmo 3 programmas dienu laikā sajutīsi - vai programmas formāts tev patīk, der vai gribi 
turpināt. 
* par šīm 3 dienām samaksāsi tikai 18 EUR



Dāvana Sapņotavai 

Šī programma šobrīd 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 - pēc individuālas vienošanās, atkarībā no tā, vai programmu 
īstenosi patstāvīgi, vai arī būs nepieciešama mana klātbūtne (var arī pa daļām, nav 
nepieciešams uzreiz pa visām 28 dienām). 

Ja nemēģināsi, nekad nezināsi! Un ja neko nemainīsi, nekas arī nemainīsies! Dod sev 
iespēju un pamēģini!                                                

Programmas "Love Now" autore
 Dace Pavloviča                                               
   


