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Velkommen til høstens råeste kickstart! !

Jeg er supergira og håper du er det samme. Dette 

er et event som faktisk kan transformere hele 

høsten din - og resten av ditt liv. !

Gratulerer til deg som er påmeldt! !

Vil du invitere med venner, klikk HER og del med 

dem. Det er mye lettere å få suksess med noen når 

du har noen å dele tanker med - noen som også er 

på samme vei og støtter deg.  !

!
Denne kickstarten er ikke som et webinar eller 

annet «lite innhold» opplegg. Tiden er stappfull av 

alt som vil hjelpe deg til å transformere høsten din 

til noe helt rått - som du kanskje ikke en gang har 

våget drømme om. Eller kanskje du er en av dem 

som har «prøvd alt» - da er du kommet til rett sted! !

!
Jeg lover at om du tar i bruk det du lærer på kickstarten trenger du aldri mer gå tilbake til 

det gamle du hadde før. Uansett om det er hele livet ditt - eller en eller flere av de 4 store 

du vil transformere. !

Forbered deg med å se gjennom denne PDF - og gjerne svar på det som er på side 3-5 , 

eller hvert fall tenk gjennom det litt før vi starter. !

Vi sees! !

!
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Ditt liv !

!
Beskriv kort det livet du ønsker å leve, hva drømmer du om: !

!
!
!
Hvilke konkrete resultater ønsker du å oppnå i de 4 store: !

Kjærlighet: !

!
!
Helse: !

!
!
Jobb: !

!
!
Økonomi: !

!
!
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Utfordringer: !
!
Beskriv kort det livet du har i dag: !

!
!
!
Hva er dine utfordringer? Hvilke hindringer møter du typisk på veien? Vær 

ærlig og skriv ned dine unnskyldninger, følelser, tanker, den gamle story. 

prokastinerer du, har du frykt…. ? !

!
Kjærlighet: !

!
!
Helse: !

!
!
Jobb: !

!
!
Økonomi: !

!
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Hva vil du gjøre for å få det du drømmer om: !
!
Beskriv kort det du vil ta action på for å oppnå det nye. Ikke ta hensyn til 

begrensninger, utfordringer, bare helt konkret beskriv hva du mangler - broen 

for å komme fra A til B.  !

!
Kjærlighet: !

!
!
Helse: !

!
!
Jobb: !

!
!
Økonomi: !

!
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STEG FOR STEG STRATEGI !
SLIK GJØR DU DET!

Det neste vi vil gjøre er å skape din unike strategi, ved at du følger MAER-

metoden + en mengde andre svitsjer som gjør at du aldri går tilbake til 

gammel story - om du bare velger å gjøre dette nå! Vi skaper en plan som 

faktisk virker… suksess kommer ved å følge denne helt spesielle planen. 

Åpenhet for noe nytt er ekstremt viktig her - da dette mest sannsynlig er en 

helt ny måte å leve på - det er som å lære en annen måte å sykle på når du 

har syklet på samme måte i mange år. Denne måten er utrolig mye mer 

effektiv, derfor kommer resultatene raskere - når du går «all in»! !
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! De 5 steg!
• Steg #1: Skap en ………….  …………… som fokuserer på …………..!

• Steg #2: Bruk ……………. som har endret livet til mange som før hadde 

«prøvd alt». Snu opp ned på alt som har vært på sekundet!!

• Steg #3: Aktiver ……………. som gjør at du aldri mer vil ha problemer 

med å ta action i det som fører deg til det livet du vil ha. !

• Steg #4: Alt er ………….! Den ene som er selve årsaken til at mange 

ikke klarer det, selv om de har fulgt kurs etc. Sakte og rask ………….. 

vil endre hele din virkelighet. !

• Steg #5: De 3R: ………………., ………………… og …………………… 

satt inn i ditt liv vil gjør at du aldri mer gå tilbake til gammel story, men 

lever den nye storyen hver dag —> nye resultater! !

!
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Steg #1: Skap en ………….  …………… som fokuserer på …………..!

!

!
!

 

Side �7iisa.no

Skap en ny måte å tenke «to do»!

!
….…………… + ………………..!

= !

……………………………………..

Alt vil ha en sterk!

……………………………………..!

for å gi klarhet og energi hver dag

Lev uten tid ved å bruke !

……………………………………..!

Aldri mer stress, uro, eller være i «firern» (frykt, 

unnskyldning etc) - Legg deg lykkelig hver kveld!!
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!
Steg #2: Bruk ……………. som har endret livet til mange som før hadde 

«prøvd alt». Snu opp ned på alt som har vært på sekundet!!

!
Morgenrituale: Før det har gått 5 sekunder: ………………….. - Gå inn i 

riktig…………………. som er direkte ditt resultat i level 1, 2 og 3: !

!

!
!

!
!

!
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Level 1 for deg - i dag: !

…………..……………………………………..

Level 2 for deg - NS/PW: !

…………..……………………………………..

Level 3 for deg - Månemål: !

…………..……………………………………..
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Steg #3: Aktiver ……………. som gjør at du aldri mer vil ha problemer 

med å ta action i det som fører deg til det livet du vil ha. !

!
Hva trenger du - hva har du: !

Svitsjing !

Bevisst energifelt !

Spirituell guide til den av de 4 store du trenger nå !

Spørsmål til deg selv !

Din egen hjerne-PT !

WIT !

DCS !

Focus - Follow one course until successful!

Plan - mål !

Firern !

Boksene !

NRS !

Vil jeg ………………. slik resten av mitt ……..!

Affirmasjoner !

Visionboard !

Hvis bare-prinsippet !

Forventninger !

!
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Steg #4: Alt er ………….! Den ene som er selve årsaken til at mange ikke 

klarer det, selv om de har fulgt kurs etc. Sakte og rask ………….. vil 

endre hele din virkelighet. !

!
!

K) ……………………………………..!

H) ……………………………………..!

J) ……………………………………..!

Ø) ……………………………………..!

!
!

K) ……………………………………..!

H) ……………………………………..!

J) ……………………………………..!

Ø) ……………………………………..!

!
!
TRIGGERMANTRA: !

……………………………………………………………………………..!

……………………………………………………………………………..!

TRIGGER-FYSISK-ACTION: !

……………………………………………………………………………..!

…………………………………………………………………………….. 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Ny story !

Rask ………….

Gammel story !

Sakte ………….
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!
Steg #5: De 3R: ………………., ………………… og …………………… satt 

inn i ditt liv vil gjør at du aldri mer gå tilbake til gammel story, men lever 

den nye storyen hver dag —> nye resultater! !

!
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!
R1: ……………………………!

…………..……………………………………..

!
R2: ………………………………!

…………..……………………………………..

!
R3: ………………………………………!

…………..……………………………………..
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