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Dziļi transformējoša programma Tavai pašizaugsmei “Love Now” 
 

 trauksmes, nomāktības un baiļu novēršanai, 

kā arī iekšējās brīvības un viegluma sajūtas atgūšanai, lai vari doties savu sapņu virzienā   

 

Programma "Love Now" jeb "Mosties mīlestībai" ir dziļi transformējoša dvēseles līmenī, kas 28 

dienu garumā atjaunos tevī viengabalainību, palīdzēs atrisināt galvenos iekšējos konfliktus, ieraudzīt 

iekšējos klupšanas akmeņus, transformēt tos, noslēgt pašam ar sevi jaunu sadarbības līgumu, kā arī 

aicinās tevi doties tavu sapņu virzienā. Būs vēl daudzi citi neskaitāmi ieguvumi.  

Šī kursa galvenais mērķis - sakārtot savu iekšējo pasauli, atbrīvot no trauksmes, bailēm un 

nomāktības un palīdzēt atgūt sevī dzīvesprieku, mieru un iekšēju harmoniju.  

Šis ir padziļināts kurss, kurā būs nepieciešama aktīva Tava līdzdalība katru programmas dienu - vidēji 

pusstundu, stundu dienā (ja vēlēsies manu klātbūtni, tajās dienās var būt nepieciešama arī 1-2h/dienā).  

Programma būs ideāli Tev piemērota, ja vēlies īstenot fundamentālas pārmaiņas savā dzīvē, šobrīd 

dzīvo ar trauksmes, nemiera un baiļu sajūtu un vēlies atgūt iekšēju stabilitāti, brīvību un harmoniju. Un 

ja vēlies tūlītēju rezultātu. Lai būtu spēks īstenot savus sapņus!  

Bieži vien zinām, kā būtu labāk, bet šīs zināšanas balstām uz prātu, nevis uz to, ko saka sirds vai kā 

iekšēji jūtamies. Tieši tas arī rada aizmetņus trauksmes un baiļu sajūtai.  Par to programmā padomāts jo 

īpaši. Lai šis ceļojums atpakaļ pie savas sirds un dvēseles būtu gan aizraujošs, gan bezgala vērtīgs un 

spēcinošs.  

Programma "Love Now" izstrādāta izmantojot manu uzkrāto pieredzi pašizaugsmes jomā pēdējo 15 

gadu garumā. Neskaitāmi kursi, izglītojoši semināri, grupu un individuālais darbs, izglītojoša literatūra, 

mācības ASV, kā arī pašas personīgā pieredze, uzveicot gan depresiju, gan tiekot pilnībā galā ar 

veģetodistonijas izraisītajiem "jaukumiem". Pašai 14 gadu praktiskā pieredze individuālā psihoterapijā 

- strādājot pašai ar sevi un iegūtās zināšanas visu to četrpadsmit gadu garumā devušas pilnīgi citu, 

spēkpilnāku dzīves redzējumu. Visas metodes, kuras izmantoju programmā, savulaik esmu izmantojusi 

arī pati. Uzskatu, ka tikai tad, ja pats esi darījis praktiski, tad vari dalīties zināšanās arī ar citiem. Jo 

tikai tad vari būt pārliecināts par rezultātu. Ja visu esi pārbaudījis pats uz sevis.  Ja pats esi gājis tam 

cauri. 

Programmā iekļauti iztēles psiholoģijas, neirozinātnes, geštaltterapijas elementi. Kursā tiek izmantotas 

vizualizācijas, kas dod iespēju piekļūt sev tuvu klāt (ielūkoties zemapziņā) un līdz ar to nodrošina 

tūlītējas transformācijas iespējas. 

PROGRAMMAS SATURS 

Programmas ilgums: 28 dienas 

 

Programmai ir 4 moduļi. 

1.modulis "Mosties, ir laiks!" - apjoms 8 stundas (dienas) 

2.modulis "Atmodini labāko sevi" - 8 stundas 

3.modulis "Sava dvēseles spēka apzināšanās" - 7 stundas 

4.modulis "Manas dvēseles uzdevums" - 5 stundas  

 

1.modulis "Mosties, ir laiks!" 

1.stunda Būris un durvis 

Mērķis: apzināti sevī apstāties un ieraudzīt un sajust galveno iekšējās spriedzes/ trauksmes/ baiļu 

iemeslu. Iemeslu, kas traucē justies labi. 
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Uzdevums: ar vizualizācijas palīdzību ielūkoties savā "būrī"  un "patiesības grāmatā", atklāt sevī 

galveno cēloni, kas līdz šim traucēj justies brīvam, kā arī atvērt savam "būrim" durvis.  

 

2.stunda Saruna ar sirmgalvi 

Mērķis:  apzināt iekšējās spriedzes/ trauksmes/ baiļu rašanās pirmcēloni, apzināties sevi kā pieaugušo, 

atdalīt pagātni no tagadnes.  

Uzdevums: ar vizualizācijas palīdzību - sarunas ar sirmgalvi laikā - baiļu un sasprindzinājuma vietā 

atjaunot mīlestības enerģijas plūsmu sevī,  kā arī noslēgt jaunu iekšēju sadarbības līgumu ar sevi. 

 

3.stunda Putna spalvas vieglumā 

Mērķis: atbrīvot iekšējās spriedzes rašanās cēloni caur piedošanu un atgūt iekšēju viegluma sajūtu. 

Uzdevums:  piedot, lai atgūtu viegluma sajūtu sevī 

 

4.stunda Augstākajās vibrācijās  

Mērķis: nostiprināt iekšējo viegluma sajūtu ar pateicības palīdzību 

Uzdevums: Pateicības praktizēšana 5 minūtes tūlīt pēc pamošanās un īsi pirms gulētiešanas, kā arī 

pateicības vēstules  

 

5.stunda Deviņu burtu spēks 

Mērķis: apzināt melus, apzināties iekšējo plaisu (kā jūties patiesībā un kādu sevi parādi citiem 

cilvēkiem), apzināt iekšējo tukšuma sajūtu  

Uzdevums: trenēt spēju būt pret sevi patiesam un mazināt iekšējo plaisu sevī 

 

6.stunda Noslēpuma atklāšana 

Mērķis: atrisināt visdziļāko iekšējo konfliktu (dziļākās bailes), veicināt viegluma sajūtu. 

Uzdevums: ar vizualizācijas "Noslēpuma atklāšana" palīdzību ielūkoties savas sirds dziļākajos 

nostūros, lai apzinātu un atbrīvotu iekšējo "noslēpumu". 

 

7.stunda Ardievas spīdzinātajam  

Mērķis: sevis pieņemšana 

Uzdevums: caur sevis pieņemšanu uzsākt iekšēju sadarbību pašam ar sevi, izmantojot afirmācijas, kas 

dod spēka pieplūdumu.  

 

8.stunda “Ja to spēj krējums....”  

Mērķis: spēt saglabāt sevī mieru ikvienā dzīves situācijā. 

Uzdevums: pavadīt šo dienu bez satraukuma, izmantojot miera mantra tūlītējai miera sajūtas atgūšanai. 

 

2.modulis “Atmodini labāko sevi” 

 

1.stunda Nepatiesie apgalvojumi  

Mērķis: atpazīt un apzināt iemācītos stereotipus par sevi, kas neļauj tev justies brīvam un traucē 

virzīties uz priekšu 

Uzdevums: ar vizualizācijas palīdzību atdalīt stereotipu no sevis, tostarp, arī ķermeniski. Tai skaitā, 

apgalvojumu "mani nav iespējams mīlēt". 

 

2.stunda Ēnā 

Mērķis: ielūkoties savā ēnas pusē un uzsākt iekšēju sadarbību! 

Uzdevums: apzināt savas sliktās īpašības, kā arī pārvaldīt tās un spēt ievirzīt tās produktīvā gultnē 

 

3.stunda Satikšanās tuksnesī 

Mērķis: baiļu transformācija un "iekšējā" bērna atveseļošana 

Uzdevums: izmantojot vizualizāciju "Satikšanās tuksnesī", dziedināt savu "iekšējo bērnu", lai atgūtu 

drošības un stabilitātes sajūtu šodienā. 

Šodienas materiāliem  pievienota mana grāmata "Uzdrīksties dzīvot!" 

 

4.stunda Arī gliemezītim ir tiesības dzīvot 

Mērķis: vairot mīlestību sevī un ap sevi  

Uzdevums: ar vizualizācijas "Saules mirdzumā" palīdzību vairot mīlestību sevī 

 

 

5.stunda Cilvēks, kuram veicas it visā  

Mērķis: domu spēka apzināšanās 
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Uzdevums: apzināties domu milzīgo ietekmi uz pašsajūtu, spēt iekšēji pārslēgt virzienu no destruktīva 

uz spēkpilnu 

 

6.stunda Bez zīmogiem 

Mērķis: apzināt savus stereotipus attiecībā uz citiem cilvēkiem un tos transformēt, lai veicinātu brīvības 

sajūtu sevī 

Uzdevums: apzināti izlīdzināt konflikta situācijas, izmantojot vizualizāciju "Zīmogu noņemšana" 

 

7.stunda Sēj to, ko vēlies redzēt izaugam  

Mērķis: apzināt, kā domas rada tavu šī brīža realitāti  

Uzdevums: apzināti rūpēties par savu iekšējo pasauli un spēku sevī 

 

8.stunda Viļņos, kas tev par labu Transformācija zemapziņā 

Mērķis: apzināt veidu, kā varam atrasties alfa viļņos 

Uzdevums: 5-10 minūtes meditācija, meditācijas ieviešana ikdienas paradumos 

 

 

3.modulis "Sava dvēseles spēka apzināšanās" 

 

1.stunda Jaunos skrejceliņos  

Mērķis: atjaunot pārliecību par sevi un ticību savas dvēseles spēkam 

Uzdevums: mazvērtības sajūtas transformēšana  

 

2.stunda Burkāns vai sapnis? 

Mērķis: apzināt savu sapni un savu dziļāko motivāciju.  

Uzdevums: ielūkoties sevī 7 soļus dziļāk, lai atrastu savu dziļāko motivāciju sava sapņa īstenošanai 

 

3.stunda Par šķēršļiem  

Mērķis: apzināt iekšējos šķēršļus sava sapņa īstenošanai  

Uzdevums: iekšējo šķēršļu transformēšana 

 

 

4.stunda Bez īpaša iemesla 

Mērķis: trenēt spēju būt laimīgam tāpat vien, bez īpaša iemesla 

Uzdevums: izmantojot laimes mantru šim mirklim, veicināt laimes sajūtas rašanos un iekšēja spēka 

pieplūdumu 

 

5.stunda Atvērt spārnus lidojumam Esmu brīvs 

Mērķis: apzināt un izjust brīvības sajūtu sevī 

Uzdevums: izmantojot vizualizāciju "Atver spārnus", veicināt iekšējās brīvības sajūtas un iekšēja miera 

sajūtas nostiprināšanu 

 

6.stunda Aptverot horizontu  

Mērķis: iziet ārpus ierastās komforta zonas, pārvarēt bailes un rīkoties 

Uzdevums: izmantojot vizualizāciju "Atveru durvis Visumam", attīstīt sevī paļāvības sajūtu, kā arī 

izdarīt to, ko ilgstoši baiļu dēļ esi atlicis 

 

7.stunda Sava dvēseles spēka apzināšanās 

Mērķis: apzināt savu neierobežoto iekšējo spēku 

Uzdevums: izmantojot vizualizāciju "Savas dvēseles spēkā" apzināties sevi kā dvēseli, kurai piemīt 

neierobežotas zināšanas un spēja mijiedarboties ar Visumu. 

Šodienas materiāliem pievienota arī grāmata "Kā es satiku veģetodistoniju un depresiju un ko mēs 

trijatā tādu brīnumainu paveicām". 

 

4.modulis Manas dvēseles uzdevums 

1.stunda Kāds ir mans dvēseles uzdevums?  

Mērķis: apzināt savas dvēseles uzdevumu un savas dzīves misiju, kā arī naudas un dvēseles 

mijiedarbību 

Uzdevums: izmantojot vizualizāciju "Manas dvēseles uzdevums", apzināties savas dvēseles uzdevumu 

šajā pasaulē. 
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2.stunda Pirmais solis  

Mērķis: apzināt savu nākotnes vīziju 

Uzdevums: izmantojot vizualizāciju "Mana nākotnes vīzija", apzināties savas dvēseles ceļu. 

 

3.stunda Otrais solis  

Mērķis: apzināt ierobežojumu neesamību 

Uzdevums: izmantojot vizualizāciju "Visuma rokās", apzināties, ka brīdī, kad tu īsteno savas dvēseles 

ceļu, visa pasaule sadodas rokās, lai tev palīdzētu  

 

4.stunda Trešais solis  

Mērķis: apzināt un paveikt arī realitātē pirmo soli pretim savam sapnim  

Uzdevums: izmantojot vizualizāciju "Lauka vidū", apzināties un paveikt šodien pirmo soli sava sapņa 

(sava dvēseles uzdevuma) labā 

 

5.stunda Programmas noslēgums 

Mērķis: apzināt sevis paveikto šīs programmas ietvaros (pirms un pēc). 

Uzdevums: turpināt iesākto un doties tālāk savu sapņu virzienā. Izmantot "Ceļamaize tev" tajā brīdī, 

kad tas visvairāk nepieciešams. 

 

 

Dažas no ATSAUKSMĒM 
 

Uz doto brīdi programmu izgājuši apmēram ~35 cilvēki. Rezultāti ir noturīgi ilgtermiņā. Un pārmaiņas 

notiek jau pirmo dienu laikā. 

 

Pievienoju dažas no atsauksmēm. 

 
#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. Šī programma palīdz tiem piekļūt un uz tiem palūkoties citām – 

trešās personas acīm un tad jau ir katra paša ziņā, ko ar tiem iesākt. Kaut pašizziņas ceļu jau eju 

daudzus gadus, ar Daces programmas palīdzību paskatījos uz savu dzīvi citām acīm, kas palīdzēja 

atrisināt vairākas samilzušas problēmas. 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 “Paldies šai programmai, kas ļāva man atrast un uziet atkal uz sava dzīves ceļa. Atkal sāku ticēt sev, 

paļauties uz cilvēkiem, saglabāt mieru un būt ar sevi. 

 

Jūtos laimīgs. Ir tik labi dzīvot pateicībā, mierā un ar apziņu, ka Tu vari, ja vien Tu sev tici…ievirzīt 

sevi pozitīvā gultnē. Necerēju, ka noņemšu savu agresijas masku zem kuras slēpās bailes un neuzticība. 

Jā, neticēju, bet tagad zinu, ka varu./…/SAPRAST dvēseles uzdevumu, tas ir lieliski. Paldies šai 

programmai un turpināšu tālāk iesākto! Lai šai programmai ilgs un skaists putna lidojums turpmāk un 

lai viņu zin arvien tālāk un tālāk.” 

 

#4  “Tavs veikums ir fantastisks. Paldies par fantastisko atbalstu un atdevi!!!” 

 

#5 “Tā (programma “Love Now”) pie manis atnāca nemeklējot, bet īstajā brīdī. Jo tieši šobrīd biju par 

visiem 100% gatava uzlabot savu ikdienu, sevi! Lēnām briedu KAM LIELAM, kaut kam, lai sev 

palīdzētu. Palīdzētu izprast, saprast savas sajūtas un domas- gan labās gan sliktās. Gribēju sevi sakārtot, 

lai atkal justu- smaržas, garšas, mīlu un priekus. Ļoti vajadzēja “grūdienu”, jo pa lielam daudz ko jau 

sapratu kas nav pareizi un ko nevajag vairs vilkt sev līdzi! Programma man iedeva pa pieri un lika 

saņemties. Jo to daru tikai un vienīgi sev! Pēc tam nāk viss pārējais! PALDIES” 

 

#6 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 
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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! 

 

 #7 Tas ir brīnums, kas notiek šobrīd. Milzīgs paldies! Kopš vakardienas saprotu, ka vairs nebūs tā , kā 

agrāk. Rezultāti ir tūlītēji. Ar nepacietību gaidu nākamās dienas." 

#8 Tava programma ("Love Now") strādā lieliski. Un pats labākais, ka ātri! Terapijā man tas prasītu vēl 

pāris gadus, jo sesijas bija tikai reizi nedeļā. Un tava klātbūtne ir kā tāda sargeņģeļa klātesamība. 

Paldies Tev liels par šo iespēju!" 

#9 Tik ātru rezultātu nebiju gaidījusi. Paldies tev no visas sirds. Tiklīdz būs iespēja, programmu 

noteikti turpināšu. Šīs pirmās trīs dienas jau ir radījušas milzu pārmaiņas manī. Paldies par "būri" un 

"sirmgalvi". Nemaz nezināju, ka manī ir tāds spēks. Fantastiska sajūta un tiešām liels iekšējā spēka 

pieplūdums!" 

 

Biežāk uzdotie jautājumi par programmu "Love Now" 

Cik maksā  programma "Love Now" un kādi programmas varianti tiek piedāvāti? 

Atbilstoši programmas izvēlētajam programmas plānam, ir astoņi dažādi cenu piedāvājumi:  

Programmai "Love Now" tiek piedāvāti četri dažādi programmas plāni BASIC, BASIC Plus, GOLD, 

VIP, atkarībā no tā, vai programmu īsteno patstāvīgi, vai ar manu klātbūtni. 

Programma 

"Love Now"  

Ja priekšapmaksu par programmu veic 

pilnā apmērā  

(pirms programmas uzsākšanas) 

 

Maksājot par katru faktisko dienu atsevišķi 

BASIC  

 

140 EUR 
 

(īsteno patstāvīgi, bez konsultācijām) 
 

7 EUR /par 1 programmas dienu 

 (kopā 196 EUR) 

BASIC Plus 

 

160 EUR 
 

(iekļauta 1 h konsultācija par pirmo 

programmas dienu) 

7 EUR/par 1 programmas dienu 

 (kopā 196 EUR) 

 

GOLD* 220 EUR* 

 

(iekļauta 1 h konsultācija/ dienā  
pirmās četras programmas dienas) 

Pirmās četras dienas 

20 EUR/par 1 stundu dienā**  

Sākot ar 5.dienu - 7 EUR dienā 
(kopā 248 EUR) 

VIP 

 

450 EUR 
(iekļauta 1 h konsultācija dienā/ 

katru programmas dienu) 

20 EUR/par 1 stundu 
 (kopā 560 EUR) 

 
*populārākā izvēle, pašā programmas sākumā ir ļoti vērtīgi pārrunāt vizualizācijās sajusto un redzēto, vari piedzīvot atklāsmes, 

kuras pats apzināti nepamanītu 

**ja nepieciešamas 2 stundas konsultācijas, attiecīgi maksa ir 2*20 jeb 40 EUR/dienā (2h ir maksimums vienā dienā). 

 

 

Cik dienas ilgst programma "Love Now"? 

Programmai ir 4 moduļi un šis kurss ir paredzēts 28 dienām jeb 4 nedēļām.  

Programmas intensitāti, cik bieži vēlies materiālus saņemt un kādos laikos, saskaņojot ar mani, nosaki 

tu. Pastāv iespēja saņemt programmas materiālus no pirmdienas līdz piektdienai (sestdienās, svētdienās 

atpūta). 
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Ja pārtraukums nav nepieciešams, tad vari īstenot programmu 28 dienas pēc kārtas. Tāpat pastāv 

iespēja saņemt materiālus katru otro vai katru trešo dienu.   

Atkarībā no izvēlētās intensitātes un biežuma (programmas materiālus vēlies saņemt katru dienu, katru 

otro dienu, sestdienas svētdienas - brīvas) būs atkarīgs arī kopējais programmas ilgums. 

 

Cik ilgu laiku dienā tam vajadzēs veltīt? 

Pirmajās četrās dienās (ja izvēlēsies arī manu klātbūtni) - stunda līdz divas stundas dienā. Pēc 

vizualizācijām pārrunāsim to, ko sajuti un pieredzēji, kā arī palīdzēšu tev veikt nepieciešamās 

transformācijas. Tam vajadzēs papildu laiku. 

Sākot ar piekto dienu, vidēji pusstunda - četrdesmit minūtes/dienā. Principā - dienās, kad iekļautas 

vizualizācijas, būs nepieciešams ilgāks laiks. Dienās, kad audio failu un līdz ar to vizualizāciju nav  - 

īsāks laika periods. 

Kādā veidā programma "Love Now" tiek īstenota? 

Programma tiek īstenota attālināti, katru dienu saņemsi programmas materiālus e-pastā. Atkarībā no 

attiecīgās dienas mērķa un izvirzītā uzdevuma, saņemsi programmas materiālus, kuram būs pievienoti 

arī papildmateriāli (tostarp, audio faili vizualizācijām, ja attiecīgajā dienā tāda ir paredzēta), kā arī 

vizualizāciju skaidrojumi. 

Ja izvēlēsies programmas plānu, kurā paredzēta arī mana virtuāla klātbūtne, tad izmantosim WhatsApp 

vai telefonsarunu. Laikus saskaņosim individuāli. Uz doto brīdi virtuālo klātbūtni sestdienās un 

svētdienās nepiedāvāju. Tomēr īpašos izņēmuma gadījumos pastāv iespēja sazināties arī sestdienā. 

Vai programmu var īstenot pa daļām? 

Jā, pastāv tāda iespēja.  Varam sadalīt programmu uz vairākiem mēnešiem. 

Vai pastāv iespēja īstenot tikai programmas 1.moduli? 

Jā, pastāv tāda iespēja. Ir cilvēki, kuri izvēlas tikai pirmās trīs/četras dienas un ar to šim mirklim ir 

pietiekami.  

Ja nevēlos šobrīd programmu, bet tikai vienreizēju konsultāciju? 

Jā, varam darīt arī tā. Maksa par konsultāciju ir 25 EUR/stundā. 

 

 

Gaidīšu Tavu vēstuli uz dace@dacepa.com vai arī zvani 29725196.  

Ar sirsnību un labestību, 

Dace Pavloviča 

 

Vieta, kur smelties spēku jeb  

sapņotavas DacePa īpašniece un 

virtuālās skolas  

SIA "iSolve" dibinātāja 

 

 


