
On-line Programma 

“7 labklājības radīšanas 
līmeņi” 

05.12.2015. – 05.02.2016. 
 

10 moduļi, 10 nedēļas 
(viss darbs notiek caur speciālu programmu, kurai 

pievienoties varat no jebkuras vietas pasaulē, 

izmantojot datoru un Internetu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izmanto Emocionālās Brīvības Tehnikas (angl.val. tapping) un čakru sistēmas spēku, lai ļautu savai 

unikalitātei mirdzēt visā spožumā 
 

 
 

Grūpā tikai 5 cilvēki! Tiek nodrošināta maksimāli individuāla pieeja katram dalībniekam! 
 
 

Ieguvumi no programmas „7 labklājības radīšanas līmeņi”: 
 

Visus ieguvumus, ko jūs gūsiet no šīs programmas, var apvienot zem viena vārda 

 
BRĪVĪBA! 

 
- BRĪVĪBA no specifiskiem, negatīviem zvērestiem, kas ir dziļi zemapziņā un ir jums neredzami, bet visu dzīvi 

tie kontrolē Jūsu labklājības līmeni, ko redzat ārējā pasaulē, kas nosaka to, cik lieli būs Jūsu ienākumi, 

uzrkājumi, pat Jūsu saistību, parādu apjomu, pilnīgi visu, kas veido Jūsu labklājības redzamo bildi. 
- BRĪVĪBA izvēlēties, ko JŪS gribi radīt SEV, izejot no JŪSU brīvās izvēles. 

 

Saka, ka „Zināšanas ir spēks” 
 

Šajā programmā Jūs uzzināsiet par šiem specifiskiem negatīviem zvērestiem, kā atbrīvoties no tiem, un arī 
praktiski veiksiet vingrinājumus, kas ļaus Jums atlaist šos zvērestus, kā arī iegūsiet zināšanas par to, kā mēs 

manifestējam, radam, izmantojot visus 7 mūsu unikalitātes izpaušanās līmeņus. 
 

Spēks, ko jūs iegūsiet ar šīm zināšanām, tik tiešām ir saistīts ar 

BRĪVĪBU! 
Brīvību izvēlēties to, ko gribat JŪS 

Tādu ienākumu apjomu, kādu gribat JŪS 
Tādu uzkrājumu apjomu, kādu gribat JŪS 

Tādu saistību apjomu, kādu JŪS vēlaties. Ja vispār to vēlaties. 

Tas viss ir par brīvību! 
 

Brīvība, tās ir emocijas, jūtas. Iedomājaties, kā tas varētu būt – just brīvību izvēlēties? Ko Jūs justu, ja 
Jums būtu brīvība izvēlēties? 

 
Tas ir ENTUZIASMS!, kad, skatoties uz saviem ienākumu mērķiem, labklājības bildi, JŪS esat prom no 

bailēm, raizēm, kauna un uztraukumiem par naudu, bet jūtat ENTUZIASMU, POZITĪVU UZTRAUKUMU par to, 

ko JŪS gribat radīt. 
 

Vēl Ieguvumi: 



    Jūs sajutīsiet, kā darbojas Jūsu čakru sistēma, kā enerģija cikrulē Jūsu energo sistēmā, kā arī Jūs sajutīsiet 
dzīļāku saikni ar savu dzīves aicinājumu, ar dzīves misiju; 

    Izejot no atklātā, Jūs spēsiet izvirzīt mērķus, kas vairs nebūs kā pienākums vai darba mērķi, bet gan daudz 
plašākus, iedvesmojošākus mērķus, kas liks Jums katru dienu mosties enerģiskiem, aizrautīgiem ar to, ko 

darat, un galvenais – Jums parādīsies vēlme un spēks rīkoties, lai sasniegtu to, ko vēlaties. 
 

Mēs esam dzimuši dzīvot brīvi, izvēloties, kā mēs gribam radīt jebko mūsu dzīvē, ieskaitot naudu un 

labklājību, bet, ja mēs dzīvojam ar ierobežojumiem, no gada uz gadu, mēs iztukšojamies un „izkalstam”. 
Ja lasot šo informāciju sirds dziļumos jūtat, ka Jūsos ir kaut kas vairāk, ko varat dot šai pasaulei, kas ir labs 

arī citiem cilvēkiem, un nav svarīgi, vai esat mākslinieks, uzņēmējs vai algots darbinieks, dziednieks vai 
datorspeciālist, bet Jūs jūtat, ka varat dzīvot daudz piepildītāku un aizrautīgāku, entuziasma un prieka pilnu dzīvi, 
un esat vienisprātis ar domu „Es radu savu realitāti”, un Jūs gribat radīt jaunu, labklājības, mīlestības, miera un 
skaistuma piepildītu realitāti, tad šī programma ir tieši Jums! 

 

Vairāk par programmu un tās norisi 
Nodarbības datums Nodarbības apraksts 

Modulis Nr.1 

 
Pieejams uzreiz pēc 

pieteikšanās 

programmai 

Ievadlekcija par Emocionālās Brīvības Tehniku, čakrām un negatīviem zvērestiem: 
* Kas ir EBT jeb bungošanas tehnika? 

* Kas ir zvērests? 
* Kāpēc ir svarīgi pielietot EBT attiecībā uz mūsu negatīviem zvērestiem? 
* Kas ir čakras? 
* Tavu  septiņu  čakru  līmeņi  (te  jūs  uzzināsiet  par  citu  pieeju  čakru  sistēmai,  ko  ir 
izstrādājis Riss Tomass) 

05.12.2015. 

Sestdiena 
10:00 – 12:30 

Pirmā čakra 

* Kāpēc zemāko čakru problēmu attīrīšana ir vitāli svarīga Jūsu dzīvei; 
* Izplatītākie pirmās čakras zvēresti, kā piemēram „Būt lojālam un tajā pašā laikā arī  
 cīnīties pret ģimenes paradigmām, uzskatiem par naudu” . Šis zvērests izpaužas tā, ka Jūs 
nevēlaties dzīvot tā, kā dzīvoja jūsu vecāki, jūs sakat sev „Es nekad nebūšu, kā viņi”, ieguldat daudz 
enerģijas un darba, lai neatbilstu jūsu ģimenes pieņemtajām normām attiecībā uz naudu, taču, par cik 
jūsos ir šis negatīvais zvērests „būt lojālam”, pēc kāda laika, jūs vienalga atgriežaties pie tā paša 
modeļa, pēc kāda dzīvoja jūsu vecāki – vai tas ir izdzīvošanas modelis, vai dzīvošana uz parāda, vai 
saņemat tik daudz naudas, cik vajag, lai savilktu galus, bet ne vairāk. 
* 3 praktiski vingrinājumi, kas palīdzēs atklāt un formulēt tieši jūsu 1.čakrā esošos 
zvērestus; 
* vairāki EBT vingrinājumi, lai atbrīvotu šos zvērestus un ar tiem saistītās emocijas un 
ierobežojošos uzskatus; 
*pēc katra vingrinājuma un EBT apļa notiks nelielas pārrunas par to, kas parādījās procesa 
laikā, par ko tas liecina un ko ar to darīt tālāk; 
Sistēmā, caur kuru notiks praktiskais darbs, tiks ievietots audio ar papildus EBT 
vingrinājumu 1.čakrai, kuru varēsiet veikt jebkurā dienas laikā nākamajās dienās pēc 
praktiskās nodarbības. 

19.12.2015. 

Trešdiena 
20:00 – 21:00 

J&A 

 Jautājumu un atbilžu zvans 

Reizi divās nedēļās notiks Jautājumu un atbilžu (J&A) zvani, kuros jūs varēsiet uzdod 
jautājumus par procesu, tām sajūtām un atziņām, kas nāca procesa laikā, veicot patstāvīgo 
darbu mājās. 
Nav obligāti piedalīties zvanā. Tas tiks ierakstīts, un jūs saņemsiet ierakastu, kuru varēsiet 
noklausīties jums piemērotā laikā. 

11.12.2015. 
Piektdiena 

19:30 – 21:30 

Otrā čakra 
* Otrās čakras saistība ar naudu, seksualitāti un kontroli; 
* Risa Tomasa skatījums uz otrā čakrā esošām problēmām, kas saistītas ar kontroli; 
* Izplatītākie pirmās čakras zvēresti, t.sk. “Zvērests ierobežot savas dziļākās vēlmes”; 

* 5 praktiski vingrinājumi, kas palīdzēs atklāt un formulēt tieši jūsu 2.čakrā esošos 
zvērestus; 
* vairāki EBT vingrinājumi, lai atbrīvotu šos zvērestus un ar tiem saistītās emocijas un 
ierobežojošos uzskatus; 
*pēc katra vingrinājuma un EBT apļa notiks nelielas pārrunas par to, kas parādījās procesa 
laikā, par ko tas liecina un ko ar to darīt tālāk; 
Sistēmā, caur kuru notiks praktiskais darbs, tiks ievietots audio ar EBT vingrinājumu 
2.čakrai, kuru varēsiet veikt jebkurā dienas laikā nākamajās dienās pēc praktiskās 
nodarbības. 

19.12.2015. 

Sestdiena 
10:00 – 12:30 

Trešā čakra 

* Izplatītākie trešās čakras zvēresti; 
* 3 praktiski vingrinājumi, kas palīdzēs atklāt un formulēt tieši jūsu 3.čakrā esošos 
zvērestus, t.sk. “Zvērests būt neredzamam, atbilstošam vai tādam, kādu citi grib Tevi 
redzēt”; 
* vairāki EBT vingrinājumi, lai atbrīvotu šos zvērestus un ar tiem saistītās emocijas un 
ierobežojošos uzskatus; 
*pēc katra vingrinājuma un EBT apļa notiks nelielas pārrunas par to, kas parādījās procesa 
laikā, par ko tas liecina un ko ar to darīt tālāk; 
Sistēmā, caur kuru notiks praktiskais darbs, tiks ievietots audio ar EBT vingrinājumu 
3.čakrai, kuru varēsiet veikt jebkurā dienas laikā nākamajās dienās pēc praktiskās 
nodarbības. 23.12.2015. 

Trešdiena 
20:00 – 21:00 

J&A 

 Jautājumu un atbilžu zvans  
Reizi divās nedēļās notiks Jautājumu un atbilžu (J&A) zvani, kuros jūs varēsiet uzdod 
jautājumus par procesu, tām sajūtām un atziņām, kas nāca procesa laikā, veicot patstāvīgo 
darbu mājās. 



 

 Nav obligāti piedalīties zvanā. Tas tiks ierakstīts, un jūs saņemsiet ierakastu, kuru varēsiet 
noklausīties jums piemērotā laikā. 

28.12.2015. 
Pirmdiena 

19:30 – 21:30 

Ceturtā čakra 
* Izplatītākie ceturtās čakras zvēresti un aizvainojumi, traumas, kā piemēram, zvērests 
 „Būt kritiskam un perfektam” – kritiskam pret sevi, un pieprasīt no sevis perfektumu visā un 
vienmēr, līdz ar to šis zvērests ierobežo jūsu spējas saņemt – vai tas ir atalgojums, atzinība, uzslava, 
mīlestība, nauda utt., jo šis zvērests rada apziņu, ka jūs vēl neesat pelnījuši... jo vēl neesat perfekts.; 
* praktiski vingrinājumi, kas palīdzēs atklāt un formulēt tieši jūsu 4.čakrā esošos 
zvērestus; 
* vairāki EBT vingrinājumi, lai atbrīvotu šos zvērestus un ar tiem saistītās emocijas un 
ierobežojošos uzskatus; 
*pēc katra vingrinājuma un EBT apļa notiks nelielas pārrunas par to, kas parādījās procesa 
laikā, par ko tas liecina un ko ar to darīt tālāk; 
Sistēmā, caur kuru notiks praktiskais darbs, tiks ievietots audio ar EBT vingrinājumu 
4.čakrai, kuru varēsiet veikt jebkurā dienas laikā nākamajās dienās pēc praktiskās 
nodarbības. 

08.01.2016. 
Piektdiena 

19:30 – 21:30 

Piektā čakra 
* Piektās čakras zvēresti; 
* 2 praktiski vingrinājumi, kas palīdzēs atklāt un formulēt tieši jūsu 5.čakrā esošos 
zvērestus; 
* vairāki EBT vingrinājumi, lai atbrīvotu šos zvērestus un ar tiem saistītās emocijas un 
ierobežojošos uzskatus, t.sk. “Zvērests izteikt visu manu ierobežojošo uzskatu un zvērestu 
patiesību, tā vietā, lai runātu savas sirds patiesību”; 
*pēc katra vingrinājuma un EBT apļa notiks nelielas pārrunas par to, kas parādījās procesa 

laikā, par ko tas liecina un ko ar to darīt tālāk; 
Sistēmā, caur kuru notiks praktiskais darbs, tiks ievietots audio ar EBT vingrinājumu 
5.čakrai, kuru varēsiet veikt jebkurā dienas laikā nākamajās dienās pēc praktiskās 
nodarbības. 13.01.2016. 

Trešdiena 
20:00 – 21:00 

J&A 

 Jautājumu un atbilžu zvans  

Reizi divās nedēļās notiks Jautājumu un atbilžu (J&A) zvani, kuros jūs varēsiet uzdod 
jautājumus par procesu, tām sajūtām un atziņām, kas nāca procesa laikā, veicot patstāvīgo 
darbu mājās. 
Nav obligāti piedalīties zvanā. Tas tiks ierakstīts, un jūs saņemsiet ierakastu, kuru varēsiet 
noklausīties jums piemērotā laikā. 

16.01.2016. 

Sestdiena 
10:00 – 12:30 

Sestā un septītā čakras 

* Sestā čkara; 
* Septītā čakra; 
* sestās un septītās čakras zvēresti; 
* 2  praktiski  vingrinājumi,  kas  palīdzēs  atklāt  un  formulēt  tieši  jūsu  6. un 7.čakrā  
esošos zvērestus; 
* vairāki EBT vingrinājumi, lai atbrīvotu šos zvērestus un ar tiem saistītās emocijas un 
ierobežojošos uzskatus, t.sk. “Radīt, manifestēt savā realitātē ierobežojumus un grūtības”, 
kā arī “Zvērests piedzīvot Dievišķo kā ierobežotu manā dzīvē”; 
* Manifestē labklājību no visiem 7 Tavas izcilības līmeņiem; 
*pēc katra vingrinājuma un EBT apļa notiks nelielas pārrunas par to, kas parādījās procesa 
laikā, par ko tas liecina un ko ar to darīt tālāk; 
Sistēmā, caur kuru notiks praktiskais darbs, tiks ievietoti audio ar EBT vingrinājumiem 6. 
un 7.čakrai, kuru varēsiet veikt jebkurā dienas laikā  nākamajās dienās pēc praktiskās 
nodarbības. 

 
22.01.2016. 
Piektdiena 

19:30 – 21:00 
BONUS 

 Naudas ēna  
 
Pilnīgi   transformējoša   nodarbība,   lai   dziedinātu   un   attīrītu   jūsu   Naudas   ēnu   un 
ierobežojumus, kas jums ir attiecībā uz to, lai būtu turīgs. 

30.01.2016. 

Sestdiena 
10:00 – 12:30 

BONUS 

 Tava spēka pamats  
 
Papildus jaudīga nodarbības Pirmās čakras dziedināšanai un attīrīšanai. Tā ir jūsu spēka 
pamats. 

 
03.02.2016. 
Trešdiena 

20:00 – 21:00 
J&A 

 Jautājumu un atbilžu zvans  

Reizi divās nedēļās notiks Jautājumu un atbilžu (J&A) zvani, kuros jūs varēsiet uzdod 
jautājumus par procesu, tām sajūtām un atziņām, kas nāca procesa laikā, veicot patstāvīgo 
darbu mājās. 
Nav obligāti piedalīties zvanā. Tas tiks ierakstīts, un jūs saņemsiet ierakastu, kuru varēsiet 
noklausīties jums piemērotā laikā. 

05.02.2016. 
Piektdiena 

19:30 – 21:30 
BONUS 

 Atgriez savu seksualitāti  
Papildus nodarbība otrās čakras dziedināšanai un attīrīšanai. Nauda, spēks, seksualitāte – 
tas viss satiekas šeit. Nodarbībā dziedināsim un attīrīsim visus ierobežojumus un 
aizvainojumus, kas traucē dzīvot spēcīgu un aizraujošu dzīvi. 

 
BONUS 

Intuitīvā lasījuma 
sesija ar Ritu 

Ivanovu – 30 min. 
(šis sesijas 

vērtība vien ir 
35EUR) 

 Individuāla Intuitīvā lasījuma sesija ar Ritu I vanovu  
 
Pabeidzot programmu, Jums būs unikāla iespēja individuālā kārta parunāt ar Ritu, lai varat 
apkopot programmas laikā gūtās atziņas un idejas, kā uzlabot savu labklājību. 30 min 
Intuitīvā lasījuma sesijas laikā mēs izstrādāsim konkrētus soļus, kurus varat spert, lai reāli 
uzlabotu savu labklājību un sākt veidot tādu dzīvi, kādu vēlaties. 



Tik daudz cilvēku mūsdienās cieš no finansiālajām grūtībā. Pat, ja esi talantīgs, smagi strādā, zinošs un palīdzi 

citiem, daudzi dzīvo trūkumā un patstāvīgās bailēs, uztraukumā, nemierā un stresā attiecībā uz naudu. Un vienīgais šīs 
pastāvīgās cīņas par naudu iemesls ir tas, ka mums ir specifiski bloki attiecībā uz naudu un labklājību, kas atrodas 
mūsu energosistēmā, tās neapzinātā, neredzamā daļā. Šie ierobežojošie bloki, ticējumi un pat negatīvie zvēresti 
attiecībā uz naudu pilnībā diktē mūsu redzamās labklājības bildes aspektus – mūsu ienākumus, uzkrājumus, pat to, cik 
lieli parādi mums ir un vai mēs tiekam ar tiem galā. Šie bloki atrodas mūsu prāta/ķermeņa sistēmā, mūsu nervu 
sistēmā, mūsu zemapziņā un apziņā, mūsu energosistēmā. Tāpēc tie bieži vien ir neapzināti, bet tos ļoti skaidri atklāj 
Čakru sistēma, par kuru zināšanas nāk no senās Indijas. Programmā runāsim par 7 čakrām un negatīvajiem 
zvērestiem, kas ir katrā no tām, un kas traucē mums veidot labklājību savā dzīvē. Programmas laikā mēs veiksim 
vingrinājumus, kas ļaus jums saskatīt, izjust, kā katrs no zvērestiem ir parādījies jūsu dzīvē, kā tas ir ietekmējis jūs 
personīgi!!! 

Lai attīrītu mūsu energosistēmu, prāta/ķermeņa sistēmu un zemapziņu no šiem negatīvajiem zvērestiem, mēs 
izmantosim ļoti vienkāršu, bet efektīvu tehniku, ko sauc par Emocionālās Brīvības Tehniku (EBT) (angļu val. arī 
tapping), kur vingrinājuma laikā mēs ar pirkstu spilventiņiem pieskarsimies noteiktiem akupunktūras punktiem uz 
sejas, rokām un atslēgas kaula, skaļi izsakot to, kas mūs uztrauc, rada stresu, negatīvās emocijas, ierobežojošos 
ticējumus, aktivizējot enerģijas plūsmu, kas iet starp mūsu prātu un ķermeni, tādejādi ietekmējot saikni, kas ir starp 
atmiņu, emocijām, dažādām programmām vai pat negatīvajiem zvērestiem un mūsu energosistēmu. Tad sekos 
vingrinājums, kur izteiksim pozitīvas afirmācijas, kuras aizvietos negatīvos zvērestus un palīdzēs radīt tādu 
labklājības līmeni, kādu vēlamies. EBT ir ārkārtīgi efektīva tehnika, kas ir pazīstama jau 25 gadus, ir tūkstošiem 
dokumentētu tās efektivitātes pierādījumu, kā arī milzīgs daudzums klīnisku pētījumu, kas parāda izmērāmus, 
acīmredzamus šis tehnikas efektivitātes rezultātus. 

Līdz ar to, izmantojot mācības par čakrām zināšanas un Emocionālās Brīvības Tehniku var ievērojami uzlabot 
savu dzīvi, radīt labklājību un pārpilnību visās dzīves sfērās. 
Ņegatīvie zvēresti atstāj negatīvu ietekmi uz visām mūsu dzīves jomām, tāpēc ir svarīgi atbrīvot, iztīrīt savu 

energosistēmu no tiem. 

 
Programmu vada Rita Ivanova – Mg. oec. (Finanses, Banku Augstskola), sertificēts dzīves koučs, Emocionālās 

Brīvības Tehnikas (EBT) praktiķe, apguva zināšanas par personīgo finanšu vadību dažādās 
augsta līmeņa starptautiskajās programmās. 

Pieteikšanās Par cik nodarbību laikā Rita ar katru individuāli pārrunās vingrojumu laikā gūtos 
rezultātus un pielāgos nodarbības gaitu grupas vajadzībām, grupā tiks uzņemti tikai 5-6 

dalībnieki!!! 
Pieteikties var zvanot 29857838 vai rakstot uz e-pastu ritaivanova@kaizen.lv Ritai Ivanovai. 
Jūsu vieta programmā tiks rezervēta pēc pirmās iemaksas 128EUR (89.96LVL) apmērā 
samaksas. 

 

 
 
 
 

Norēķinu kārtība 

Programmas (10 moduļi) cena ir: 

128EUR (89.96LVL) x 3 

maksājumos 
vai 

345EUR (242.47LVL), ja apmaksu veic vienā maksājumā  

(izdevīgāk – ietaupat 39EUR); 
Pirmā iemaksa, piesakoties programmai – 128EUR (89.96LVL); 

Otrā iemaksa – 128EUR (89.96LVL) jāveic līdz 28.12.2015.;  

Trešā iemaksa - 128EUR (89.96LVL) jāveic līdz 22.01.2016. 

Tehniskā 

programmas norise 

Pēc pieteikšanās programmai un pirmās apmaksas veikšanas jums tiks nosūtīts links, caur 

kuru varēsiet piereģistrēties speciālā on-line programmā, kurā katru nedēļu parādīsies audio 
vingrinājums katrai čakrai un mūsu vebināru (praktisko nodarbību) ieraksti, kurus varēsiet 
atkārtoti noklausīties jums ērtā laikā, kā arī izmantot patstāvīgam darbam ar konkrētu čakru 
līdz nākamai praktiskai nodarbībai. Tās lietošana ir ļoti vienkārša. Lai piedalītos programmā 
jums ir vajadzīgs dators un interneta pieslēgums. 
Tas ir ļoti ērti, jo: 

1) Jūs ietaupat laiku un ceļa izdevumus; 
2) Jūs  varat  pieslēgties  nodarbībām  no  jebkuras  pasaules  vietas,  ja  vien  

tur  ir internets un dators 

3) Jūs varat atkārtoti noklausīties nodarbību un izmantot audio vingrinājumus 
jebkurā jums ērtā laikā programmas norises periodā. 

Pēc programmas beigām pieeja sistēmai Jums būs nodrošināta vēl uz 60 dienām bez 
papildus samaksas – līdz 05.04.2016. 

 

Ko par šo programmu saka tie, kas to jau ir pabeiguši: 
“Sākumā liekas savādi, kā tas viss iet kopā  - emocionālās brīvības tehnika, čakras, 

nauda, mana labklājība... bet beigās, pat ne beigās, bet jau pēc pirmās nodarbības kļūst 
skaidrs, ka tas ir ļoti dziļš, individuāls un transformējošs process. 

Nodarbību gaitā un meistarīgā Ritas vadībā es atklāju sevī gan neredzamus blokus, gan 
brīnišķīgas iespējas naudas ienākšanai manā dzīvē, bija gan asaras, gan prieks... Un izrādījās, 
tas viss nebija tikai par naudu, bet arī par manu bērnību un vecākiem, par sevis pieņemšanu, 
sava spēka apzināšanos, savas mīlestības izteikšanu, attiecību dibināšanu ar līdzcilvēkiem un 
vēl daudz ko citu. Es pirmo reizi ieraudzīju savu naudas ēnu - oi, tas bija gana satraucoši, bet 
kāds liels gandarījums bija pēc tās transformēšanas :) 

Šo nodarbību laikā man radās dažādas vīzijas par naudas pelnīšanas veidiem. 
Nodarbību cikla beigās labprāt atsaucos Ritas piedāvājumam apvienot viņas intuitīvo prasmi 
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noteikt biznesa ideju lietderīgumu un savas vīzijas, lai padarītu tās praktiski pielietojamas. 
Un tā arī bija - izskatījām manas vīzijas, Rita ātri noteica prioritātes, ieteica vairākus 
praktiskus veidus, kā uzlabot manas vīzijas un rezultātā man ir izkristalizējies tīri reāls 
privātā biznesa plāna kodols, kuru tuvākajā laikā sākšu īstenot! 

Paldies Ritai par šo neparasto un nepierasto tehniku apvienojumu, izpildi un 
profesionālo nodarbību vadīšanu, kā arī par manu biznesa ideju korekciju! 

 

P.S. Un vēl man ļoti patika nodarbības onlainā, kad nekur nav jābrauc... 
 

Līga no Rīgas 

 
  “INTUITĪVĀ lasījuma sesija un EBT (Emocionālās Brīvības Tehnika – programma “7 
labklājības radīšanas līmeņi”) pilnīgi izmainīja manu dzīvi. Atklājās daudzi mani negatīvie 
zvēresti, kuri bija apslēpti dziļi manās čakrās. Es atklāju, kāpēc nauda neienāk manā dzīvē, 
kāpēc es biju atkarīga no vīra, kāpēc man bija liekais svars; kāpēc man neveicās bizness , 
kāpēc man nav  attiecības ar cilvēkiem un citus apsēptos akmeņus. 

Šī sesija un EBT (programma “7 labklājības radīšanas līmeņi”) iedarbojās uzreiz. Jau 
2.nedēļā man piedāvāja 3 darba vietas, un tad brīnumi notika visu laiku: darba devēja man 
negribēja maksāt algu un draudēja ar tiesu, bet pēc 2 dienām samaksāja visu un vēl vairāk... 
Es atklāju savu patieso misiju dzīvē, atradu savu ceļu, savu vietu, savu biznesu. 
Es tagad savā ceļā sastopu brīnišķīgus cilvēkus. Katram, kurš grib izmainīt un uzlabot savu 
dzīvi, es no sirds iesaku piedalīties Intuitīvā lasījuma sesijā un programmā. 
Esmu ļoti pateicīga mūsu trenerei Ritai Ivanovai, kura strādāja ar mums ļoti prasmīgi, 
iejūtīgi, atsaucīgi un sirsnīgi. 

 

Anita Klāviņa Austrija 

 

„Programma "7 labklājības radīšanas līmeņi" ir pārsteidzoša, vismaz man. Soli pa 
solim izpratu savu problēmu un nebūšanu cēloņus, kuru saknes iesniedzas dziļi ģimenes 
tradīcijās. Programmas saturs ir vērsts uz cilvēka dzīves līmeņa uzlabošanu, ko arī panāk, ja 
pats cilvēks ļaujas un godīgi darbojas. 

Rita vienmēr ir ļoti zinoša, atbalstoša un saprotoša. Bija prieks kopā darboties. Ir 
prieks dzīvot un justies laimīgai.” 

 

 Irēna no Saldus, Latvija 

 

„Protams, ka ir vērts iesaistīties šajā projektā par labklājības celšanu savā dzīvē. Tas, 
ka cilvēks neapzinās savas uzstādītās programmas un pieņēmumus ir skaidri redzams pēc tā, 
cik cilvēkiem ikdienā ir lielas problēmas "galus savilkt", kā arī daudzie kredīti, kas nomoka, 
jo sanāk, ka neesam īsti saimnieki savās izvēlēs. Sakarā ar visām šīm un daudzām citām 
problēmām, ir vērts iziet šo programmu un sākt dzīvi dzīvot jaunā gaismā. Visas problēmas ir 
mūsu pieņemtajos uzskatos, kuri nāk no ģimenes. Apzinot un izejot soli pa solim cauri visai 
savai čakru sistēmai, ar EBTehnikas palīdzību, kuru apmāca ĻOTI ATBILDĪGA UN ZINOŠA 
Kouča trenere, vai kā labāk teikt, speciāliste šajā jomā, Rita Ivanova, ir iespējams pilnībā 
apzināt, ko Es vēlos izjust un piedzīvot savā dzīvē! Lai veicas!!! Tas ir projekts, kas ved 
piedzīvot katram savu laimi!” 

 

Agnese no Rīgas 

 

„Ar Ritu esam pazīstamas jau vairākus gadus, un viņa ir bijusi klāt dažādos manas 
dzīves posmos. Ir bijušas vieglākas un arī gana smagas situācijas, un katru reizi, kad esmu 
viņai lūgusi palīdzību, esmu fascinēta par veidu, kā tiek palīdzēts. Reizumis šķiet, ka viņai 



blakus stāv eņģeļi, kuru padomus viņa dzird un nodod tālāk saviem klientiem, tik neordināri 
un efektīvi tie ir. 
  Kursu „7 soļi labklājības radīšanai” uzsāku ar zināmu skepses daļu. Pārāk daudz lasīts 
un dzirdēts bija par naudas un labklājības piesaukšanu un kurš tad nezina par cilvēku 
raksturojošām pamata čakrām. Bet jau ar pirmajām nodarbībām mana attieksme mainījās. 
Izrādījās, ka kursā tiek strādāts ar katra cilvēka individuālajiem nolieguma blokiem 
„zvērestiem”, izmantojot vienkāršu un drošu metodi, kas ļauj atpazīt un transformēt šos senos 
aizvainojumus un traumas. 
  Darbs ar sevi nekad nav viegls, bet Ritas mierīgā, zinošā un vienmēr sasniedzamā 
klātbūtne (un tas, ka tas notiek caur internetu, neko nemainīja) sniedza lielu palīdzību. 
Paldies Ritai! No visas sirds! 
  Ļoti ērti bija tas, ka kurss notika attālināti. Proti, nodarbības notika vebināru veidā, 
atrodoties savā mājas ierastajā vidē. Tas ekonomēja gan laiku, gan citus resursus, kā arī 
varēju pilnīgi netraucēti izpausties visās savās emocijās, strādājot ar vecajām „dāvanām ” - 
„zvērestiem” 

 Starp citu, kursa laikā man piedāvāja darbu man jaunā sfērā. Tas notika caur draugu 
draugiem un, patiesībā, ar mani tā atgadījās pirmo reizi dzīvē. Līdz šim vienmēr darba tirgū 
esmu pati bijusi aktīva un parasti nācies „pacīnīties par savu vietu zem saules”. 

Tagad (2 mēneši pēc kursa beigām) jau strādāju jaunajā darbavietā. Neteikšu, ka ir ļoti 
viegli, bet sirdī esmu laimīga, jo ir piepildījies kāds ļoti sens sapnis, kam līdz šim nekad nebiju 
uzdrošinājusies noticēt.” 

 

Maija no Rīgas 

 

„Personīgās izaugsmes joma mani ir interesējusi vienmēr, kopš es sevi atceros. Tāpēc 
esmu izlasījusi neskaitāmas grāmatas, apmeklējusi daudzus un dažādus seminārus, 
pasākumus, treniņus un programmas, kas vērstas uz sevis izzināšanu un attīstīšanu. Šķita tik 
daudz jau zinu un saprotu, un pielietoju. 

Satiekot Ritu, biju pārsteigta, cik daudz dziļas dzīves gudrības un gara spēka var 
piemist jaunai sievietei. 

Kad Rita piedāvāja apmeklēt viņas jauno apmācību kursu "7 labklājības radīšanas 
līmeņi", zināju, ka tas ir domāts tieši man šajā brīdī. 

Esmu tikai apmācību ceļa vidū, bet jau tagad es jūtu, kā transformējas mana dzīve un 
lietas apkārt. Neskaitāmi apskaidrības momenti sekoja viens pēc otra no pašas pirmās 
lekcijas. Un tās emocijas, kas izrādās bija tik ilgstoši un dziļi apslēptas, tām ir dota vaļa 
parādīties un atbrīvot vietu jaunai apzinātai dzīvei, tieši tādai, kā es vēlos. Es atklāju 
vienkārši neiedomājamu lieko bagāžu, ko nēsāju sev līdzi un pat neapzinājos, ka tas viss 
prasa manus spēkus, manu enerģiju katru dienu. Varu teikt droši, ka tagad, viss mans 
līdzšinējais pašizaugsmes ceļš, kas bija veidots no neskatāmiem puzzles gabaliņiem, tagad 
sāk veidot lielu, skaistu un krāšņu bildi. 

Rita ir tas skolotājs, kam beidzot es biju gatava un kas palīdzēja man sasaistīt visas 
līdz šim iegūtās zināšanas vienā kopējā pielietojumā un izveidot savu fantastisko, unikālo 
bildi! Es esmu pateicīga Dievam par to, ka mēs satikāmies, un es patiesi apbrīnoju to darbu, 
ko veic Rita. Viņa pilda savu dzīves aicinājumu, palīdzot citiem cilvēkiem atklāt savu 
unikalitāti un spēku. 

Šo kursu es no visas sirds iesaku pilnīgi visiem, jo tas ir kā pamats savai mājai – 
apzinātai dzīvei, ko katrs no mums var izveidot pēc saviem ieskatiem, lai realizētu savus 
dzīves mērķus un piepildītu savus sapņus.” 

 

Ina Patjanko Ikšķile 

 

 „Ikdienas steigā un dienu ritumā mēs bieži piemirstam par centru sevī. 



Mēs pat nepamanām, kā pakāpeniski izmaiņas notiek mūsu domās, uzskatos un tad norisinās 
situācijās un notikumos dzīvē. 
Kas ir mūsos iekšā, tas ir notikumos ap mums. 
Tagad Tev ir iespēja pašai profesionāļa pavadībā apzināti sakārtot savu smalko lauku – 
savas domas un savu enerģētiku. 
Programma izstrādāta ļoti profesionāli un pārdomāti. Tā soli pa solim Tev palīdzēs, ja vien 
Tu patiesi vēlies dzīvot savu labāko dzīvi! 
Man tā palīdzēja! Esmu ļoti pateicīga Ritai par ieguldīto laiku un darbu. 
Šodien es esmu tā pati, bet pavisam cita!” 
 Līga Purviņa, Norvēģija 

 
"Esmu ļoti pateicīga, ka liktenis un satiktie cilvēki man sniedza iespēju iziet šo programmu. 

Esmu ne tikai atklājusi sevi, savas vājās un stiprās puses, bet arī ieguvusi milzīgu harmonijas sajūtu, 
kas pavada mani uz katra soļa. Viss, ko daru un varu, veicas un izdodas. Ir pazudusi baiļu sajūta, 
nedrošība, paškritika, nomāktība. Protu pielietot un novērtēt katru mācības stundu, situāciju, cilvēku, 
kas ienāk manā lieliskajā dzīvē un tas attiecināms ne tikai uz darbu un profesionālo izaugsmi, bet arī 
uz privāto dzīvi.  

Protams viss vēl procesā un turpinu pilnveidoties, Jūsu programma man ļoti palīdzēja. 
Noteikti iesaku Ritu Ivanovu kā "mentoru kouču". Rita lieliski izprot un izjūt cilvēkus, prot uzdot 
pareizos jautājumus un norāda veiksmes virzības pamatelementus - darbs ar EBT atklāj notiekošo citā 
dimensijā un sniedz iespēju atbrīvoties no 100 maldīgu uzskatu jeb bloku. Tiklīdz esat ticis galā ar 
šiem blokiem, viss tiek sajusts, interpretēts un risināts vienkāršāk.  

Pārliecība, ko Rita ļāva apzināties: "Mēs katrs esam daļiņa no Dievišķa Visuma un tātad 
spējam, varam un radam ar tādu pašu spēku un enerģiju - tikai ieklausies sevī!" 

Lai veicas un izdodas, un noder arī Jums!" 
 
Dace Marcinķeviča no Rīgas 

 
 

Pieteikties programmai var zvanot 29857838 vai rakstot ritaivanova@kaizen.lv 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es Ticu Jūsu lzcilībai! 

Rita Ivanova 

www.kaizen.lv 
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