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Atsauksmes

“Programma “Love Now”  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. 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!"

 

"Satiku Daci tajā brīdī, kad visvairāk to vajadzēja. Jau  ar

pirmajām nodarbībām un uzdevumiem  man izdevās

aizrakties līdz saviem dziļumiem un saredzēt savas vājības,

bailes un apzināties, ka tikai es pati esmu tās radījusi un tikai

es pati varu no liekā atbrīvoties. Ar dažādu tehniku palīdzību

tas noteikti var izdoties!  Dace īstajā brīdī palīdzēja man atrast

īsto “pagriezienu”,  pa kuru nogriezos un tagad turpinu iet,

pretī sev, saviem “mošķiem” un savai būtībai!”

 

"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. Ne mirkli nav sajūtas, ka esi viens ar

savām problēmām."

 

"Pirmo reizi pieredzēju tik intensīvu un efektīvu darbu ar

slēptajām pagātnes pieredzēm, kas arī ir pamatā lielajiem

iekšējiem kreņķiem un ikdienas grūtajām sajūtām. Tas, kā

strādā Dace, nav salīdzināmi ne ar ko citu, ko biju mēģinājusi

iepriekš. Ļoti iedarbīgas metodes un ilgnoturīgi rezultāti.

Paldies, Dace!"
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