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Programma "Ar katru soli tuvāk sev" 

Programma "Ar katru soli tuvāk sev" - 30 dienu motivējošs un iedvesmojošs kurss būs 

ideāli piemērots, ja pārmaiņu īstenošanai savā dzīvē šobrīd meklē pieturas punktus un 

atbalstu, bet vēl neesi gatavs ar sevi strādāt ļoti padziļināti.  

Kursa galvenais mērķis - atbalstīt tevi paradumu maiņas procesā, ļaujot palūkoties uz dzīves 

situācijām no pilnīgi savādāka skatu punkta, kā arī iedvesmojot doties savu sapņu virzienā.  

Šis kurss sastāv no ikdienas mini praksēm, katru dienu aktualizējot konkrētu jautājumu un 

izvirzot atbilstošu uzdevumu attiecīgajai dienai.  

Programmā aplūkoti dažnedažādi jautājumi gan saistībā ar sapņu (mērķu) īstenošanu, jaunu 

paradumu ieviešanu ikdienā, tostarp, arī par naudu un kā izmainīt savu naudas plūsmu.  

Programmas saturs: 

1.diena. Sākam! Virziens un 7 soļus dziļāk 

2.diena. Mans klupšanas akmens ir... 

3.diena. Kāpēc mazas pārmaiņas nebūt nav mazas? 

4.diena. Viena kārtīgi apzināta diena! 

5.diena. Šo es varu nedarīt! 

6.diena. STOP! 

7.diena. Kurš te ir galvenais JEB īsi par bailēm 

8.diena. Šodien Triumfa diena 

9.diena. Kā reiz - īstajā brīdī 

10.diena. Pašam sava dārgumu lāde 

11.diena. 24/7 

12.diena. Durvis atverot 

13.diena. Ātrākais veids, kā vairot dzīvesprieku ir... 

14.diena. Visā - ar vieglumu 

15.diena. Piedošana. Ir laiks 

16.diena. Vai bagātam būt ir slikti? 

17.diena. Kur paliek mana nauda? 

18.diena. Pasīviem ienākumiem - jā 

19.diena. Nenosprūsti domās. Rīkojies. 

20.diena. Pretī sev, nevis prom no sevis 

21.diena. Savā labā 

22.diena. Priecājies par katru neveiksmi 

23.diena. Depresijas saulainā puse 

24.diena. Kā tikt galā ar negatīvām emocijām? 

25.diena. Kāpēc svarīgi neko neuztvert personīgi? 

26.diena. Pārvaldi sevi, nevis citus! 

27.diena. Tavas domas..? 

28.diena. Laimes sajūta manī 

29.diena. Tavs jaunais virziens 

30.diena. Saullēkta diena! 

 

  



DacePa 30 dienu programma "Ar katru soli tuvāk sev" 

Biežāk uzdotie jautājumi par programmu "Ar katru soli tuvāk sev 

Cik maksā  programma "Ar katru soli tuvāk sev"? 

Programmas maksa ir 50 EUR ( ja maksu par programmu veic uzreiz) vai 30 EUR (ja maksu 

par programmu vēlies sadalīt divos mēnešos).  

Programmai ik pa laikam var tikt piedāvāta atlaide. 

 

Cik dienas ilgst programma "Ar katru soli tuvāk sev"? 

Programmas ilgums ir 30 dienas. 

Ja vēlēsies - sestdienās un svētdienās iespējama pauze. Tas attiecīgi pagarinās kopējo 

programmas ilgumu.  

Cik ilgu laiku dienā tam vajadzēs veltīt? 

Atkarībā no programmā aplūkotās tēmas - desmit līdz trīsdesmit minūtes dienā.  

 

Kādā veidā programma " Ar katru soli tuvāk sev" tiek īstenota? 

Programma tiek īstenota attālināti, katru dienu no paša rīta (ap plkst. 8:00)  saņemsi 

programmas materiālus e-pastā.  

 

  



DacePa 30 dienu programma "Ar katru soli tuvāk sev" 

ATSAUKSMES 

Dažas ATSAUKSMES par DacePa 30 dienu "Ar katru soli tuvāk sev" programmu:  

Iedvesmojoši vārdi, no tiem plūst siltums! Kā arī jūtama personīgās pieredzes ietekme, ne 

tikai vārdi bez seguma, tas visu padara ticamāku un, protams, vērtīgu. PALDIES TEV!  

*** 

Daudz noderīgā, godīgi! Forši, ka bija video un pielikumi! Īpašs paldies par līdzatkarības 

tēmu...kaut, protams, asaras birst, lasot ko tādu......" "Man liels prieks, ka saņēmu šīs vēstules, 

kurās guvu gan apstiprinājumu savām sajūtām, domām, atziņām, ieguvu daudz jaunu atziņu 

un arī pakāpienus, pa kuriem doties Tuvāk saviem sapņiem, tuvāk sev, jo ikdienas rutīnā tik 

bieži savas sajūtas atliekam uz rītdienu, uz bišķi vēlāk utt. Paldies, Dace, par šo iespēju!   

*** 

Katru rītu, atnākot uz darbu, ar lielu interesi un ar apziņu, ka kāds domā par mani, vēru vaļā 

Tavu vēstuli un ar prieku lasīju to. Jā, un tajās katru dienu bija vienkāršas un saprotamas 

dzīves gudrības, ļoti noderīgas tiem cilvēkiem, kuri nevar saņemties mainīt sevi, jo tā jau ir - 

mēs varam mainīt tikai sevi, savu attieksmi, citus izmainīt nevaram un arī nevajag.  

*** 

Lasot Tavas vēstules, man atlika tikai smaidot visam piekrist, jo tā jau tas arī ir!!!  Un ir tik 

labi, ka sasteigtajā dzīves ritmā, kāds atgādina, ka viss ir tieši tik vienkārši!   

Paldies Tev par to! Tava programma ir ļoooti noderīga tiem cilvēkiem, kuri ir pievēruši acis 

uz īstenību, kuri negrib vai baidās to pieņemt, kuri negrib pieņemt to, kas patiesībā notiek, 

kuri aizbildinās un visam mēģina atrast kādu paskaidrojumu vai attaisnojumu, kuri 

nepārtaukti griežas pie kāda, lai tos pažēlo... 

*** 

Pateicoties Tavai programmai, spēju palūkoties uz savas dzīves notikumiem no malas. Un 

saprast cēloni, kas man līdz šim traucēja doties uz priekšu. Viss, ko šī programma piedāvā, ir 

praktiski izmantojams ikdienas dzīvē un palīdz izsijāt prioritātes. PALDIES par iespēju! No 

sirds iesaku katram, kas vēlas mainīt savus paradumus. Nenožēloju ne mirkli.Un esmu no 

sirds pateicīga par šo iespēju! 

*** 

Milzīgs un mīļš Tev paldies par iedvesmu, ierosmi, padomiem, uzmundrinājumiem utt…… 

Tas, ko Tu dari, ko raksti patiesi šobrīd ir ļoti svarīgi un aktuāli! Pasaulei un it īpaši cilvēcei 

šodien ir nepieciešama tīra, gaiša mīlestība! Un šādā veidā, kā Tu to veic, tā vairojas un 

izplatās!!!  

*** 

Patīk ideja kopumā par ikdienas mini praksītēm un pārdomām, jo dažkārt mēdzu iegrimt 

darbos un risināmajos jautājumos tik tālu, ka aizmirstu apstāties un padomāt par sev 

būtiskākajām lietām, atliekot tās uz vēlāku……  
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Mani personīgi ļoti uzrunāja (vēl joprojām aktuāli) dienas, kad bija jālasa un jādomā par 

naudas tērēšanu un pelnīšanu! To var droši paplašināt!  

*** 

Prieks, ka atgādināji sen zināmas un mazliet aizmirstas, bet ļoti svarīgas lietas – kā piemēram 

par to, ka ir jādara tas, kas patīk – atceroties to, kas ir aizrāvis bērnībā, ko ir gribējies 

pamēģināt, bet tam netika atvēlēts laiks….. Vakar tieši ieraudzīju uzrakstu Facebokā – ēd no 

smukiem traukiem, ēd svešu gaismā, velc skaistāko veļu un kleitu – netaupi to kādai īpašai 

dienai, jo īpašas dienas ir ikviena, kurā varam dzīvot – elpot, smieties, būt laimīgiem šeit un 

tagad! Lai top, mīlestībā un pateicībā!!!  

*** 

Tava grāmata par abām draudzenēm arī mani aizskāra līdz sirds dziļumiem – bija iespēja 

pārdomāt manis pašas pieredzēto…… 


