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START ALLTID DAGEN MED 
MANIFESTERING
Hver morgen du våkner så har du noen få sekunder 
før tankene kobles på og du blir bevisst gamle tanker. 
Disse verdifulle sekundene - bruk dem på å 
manifestere. Smil for deg selv, kjenn på følelsen av at 
du allerede har det livet du ønsker deg, oppnådd 
målene, resultatene er der, alt stemmer, du er lykkelig. 

Bruk så meditasjon for å se for deg livet ditt - det du 
ønsker å oppnå fremover. Ta deretter frem notatboken 
din  som inneholder den nye storyen - det livet du vil 
leve, og fyll på med setninger der - som en dagbok om 
ditt drømmeliv. Små lapper som sier deg at du har det 
du vil ha og hvem du er. Skriv et par nye lapper om du 
vil.  

Ha et visionboard eller flere i nærheten, på mobilen 
din, som skjermsparer pc, printet ut - gjør deg selv 
eksponert for det livet du manifesterer, slik at du alltid 
starter dagen med å bli påminnet hvordan du har 
bestemt deg for å leve, og hva du skal klare nå.

LEV SOM OM DET 
ALLEREDE HAR SKJEDD
Denne setningen kan 
hjelpe deg i omtrent en 
hver situasjon. Hver gang 
du «ramler ned» i det 
gammel story, tanker, 
følelser og handlinger.  

Stopp opp og spør deg 
selv: Lever jeg som om 
det allerede har skjedd? 
Hvis svaret er nei - 
bestem deg selv for å 
gjøre det motsatte, gå 

tilbake til 
manifesteringen og spør 
deg selv hva som er mest 
naturlig å gjøre akkurat 
nå, og gjør det.  

Å leve som om det 
allerede har skjedd er 
noe av det mest kraftfulle 
du kan gjøre når det 
gjelder å oppnå det du 
ønsker deg. 

AFFIRMASJONER
Bruk affirmasjoner hver dag. Positive setninger som 
sier noe om det du ønsker å oppnå. Skriv dem ned. Si 
dem høyt. Gjenta. Si dem med innlevelse. Kjenn at det 
er dine setninger. Du lever dem. Det er deg. Fortsett 
også selv etter at du er begynt å tro på dem, la de bli 
en del av deg. 



GJØR 2 TYPER  
 ACTION 

1) MANIFESTERINGSACTION  
Det er den action som du knytter til det du har 
manifestert. Det nytter ikke å bare manifestere 
«i ro». Du må ut og bevege deg - faktisk leve 
som om det har skjedd så langt det er mulig. 
Bruke props,  utføre handlinger knyttet til det 
du har manifestet. Hva ville du gjort hvis du 
hadde det? Hvordan ville dine følelser vært i 
hverdagen? Hvordan ville din energi vært, 
hvem ville du snakket med, hvor ville du dratt? 

2) PRAKTISK ACTION  
Dette er den «vanlige action», det du praktisk 
trenger å gjøre i ditt liv for å få det livet du vil 
ha. Hvilke rutiner trenger du å bytte ut. 
Vanskelig? Tving deg selv til å ta action! Det blir 
bedre etter en stund, endringer er gjerne 
vondt i starten, men om du jobber med 
manifesteringsaction samtidig er det faktisk 
mye lettere å ta praktisk action - bare test det 
ut! 

SHOW - DONT TELL! 
GJØR SÅ MYE ACTION AT DU IKKE LENGER TVILER PÅ 
DEG SELV OG HAVNER I UNNSKYDLNINGER, 
PROKASTERINGER, FRYKT OSV… 

Poenget er at action skal bli naturlig for deg - du skal 
utføre din action hver dag. Det er som et rituale du 
bare utfører fordi du har nemlig tatt valget, du har 
bestemt deg, og holder dine forpliktelser med å vise 
deg selv at du faktisk tar action.  

Du klarer det! Uansett hva din action er så klarer du 
det! Fordi det som sier du ikke klarer det, er bare 
tanker og følelser - og action kan du faktisk be din 
kropp om å gjøre - fokus på manifestering - målene! YOU CAN DO THE DO! 



RASKE VIBRASJONER I 
DIN ENERGI
Her er mye av nøkkelen til og faktisk klare det - din 
energi! Hvordan kan du styre dette? Det er fullt mulig 
om du følger oppskriften.  

Hvis du har manifestert og tar action ut fra 
manifesteringen så vil din energi vibrere raskt, og du 
vil motta det du har bedt om raskere enn om din 
energi vibrerer lavt. Du vil også gjerne bli overrasket 
over hvordan plutselig livet ditt endrer seg på de 
måtene du har ønsket. Du er i en ny virkelighet.   

Hvordan vet du om den vibrerer sakte eller raskt? Det 
kommer an på hva slags type action du tar, kommer 
den fra gamle tanker og følelser vil den vibrere sakte. 
Det er ingenting nytt da, så du er i din gamle story - og 
ergo får du heller ikke noe nytt da. Du vil få det du 
alltid har fått. Dette er det som typisk skjer når 
mennesker bryter sine nyttårsløfter, eller starter på 
noe og slutter etter en stund, gir opp - da går vi rett 
tilbake i gammel energi.  

Men om du derimot ikke gir deg når det blir tøft, men 
jobber med manifesteringen + tar action nummer 1 
og 2, så vil du være i rett energifelt og på ditt nye nivå, 
og det er lettere å bli der, litt mer for hver dag.  

Hvis energien din daler og du ikke orker mer, så er det 
bare å spørre deg selv - hva tenkte du nå, hva følte du 
nå - så gå i stedet inn i affirmasjonene og 
manifesteringen. Den vil alltid kunne ta deg tilbake i 
rett energifelt om det er vanskelig.  

Når du er i rett energi, jobb med å være der, å «stråle 
ut» din energi, så du ikke blir overkjørt om du møter 
mennesker som er i et annet energifelt enn deg. Du er 
i din kraft, tenk innenfra og ut - ikke la andres energier 
ta over slik at du ramler ned. Vær bevisst dette når du 
ferdes blant andre.  

Ta med deg din manifestering uansett hvor du er. Gjør 
din action selv om ingen ser deg. Flyt i din gode 
energi.  

Har du ramlet inn i en 
treg energi, i ditt gamle 
energifelt?  

Da kan du svitsje tilbake 
på sekunder faktisk! Du 
trenger ikke bli værende i 
det gamle.  

Finn ut hva som virker for 
deg - hvordan kan du snu 
din energi? Lag deg en 
svitsjeliste som du har 
tilgjengelig når energien 

«plutselig» ramler. (Den 
gjør ikke egentlig det, 
kun dine gamle tanker og 
følelser, men i starten 
virker det slik at det skjer 
plutselig).   

Hva kan du gjøre for å få 
energien opp? Danse? 
Høre på musikk? Løpe 
opp og ned trappa? Bytte 
klær? Ta en dusj? Finn 
dine ting du kan utføre 
kjapt.

SVISTJEMETODEN 
SOM VIRKER PÅ SEKUNDER!



DET DU GJORDE I DAG GJØR DU 
MEST SANNSYNLIG I MORGEN..

DET TAR TID, MEN DITT FOKUS OG 
VALG VIL HJELPE DEG!

BYTT UT DET DU IKKE LENGER HAR 
BRUK FOR!

KOPIER-LIM INN 21-40 DAGER Å ENDRE NYE RUTINER OG RITUALER

Livene våre er kopier-lim inn. 
Hvorfor klarer noen å oppnå de store 
tingene? Yes, de gjør det igjen og 
igjen og igjen. Helt til det blir en 
vane og de har skapt en ny rutine 
som gjør at de oppnår noe de ikke 
har oppnådd før. Så, se på dagen din 
- hva har du repetert fra i går? Om du  
ramler tilbake så gå rett tilbake i 
manifestering - det vil gi deg ny 
energi og guts til action.  

21-40 dager, ja du kan nok finne 
mange varianter og dager, det er 
ikke så nøye - det viktige er at det er 
cirka tiden det tar å innføre en ny 
vane i ditt liv. Altså må du være litt 
«koko» og bare utføre de første 
ukene. Ikke tenk! Do the do! Hver 
dag. Bruk manifesteringen, action, 
energien din - alt det gode til å 
utføre og repetere det som vil gi deg 
det du vil ha. 

Stopp opp. Spør deg selv: er dette en 
vane som er i min nye virkelighet, i 
mitt nye liv, har dette en naturlig 
plass? Hvis ikke - spør deg selv, hva 
skal være der i stedet? Alltid erstatt 
en gammel vane med noe nytt, 
ellers blir det naturlig å bare gjøre 
det gamle. Se på dine vaner og skriv 
ned de du ikke lenger har bruk for - 
og skriv ned hva som skal inn i 
stedet. 

R3: RUTINER. RITUALER 
REPETISJON. 
Dette punktet er så lett å se på og tenke: 
nei orker ikke… kjedelig… jeg advarer 
deg - ikke hopp over denne! Det er en 
grunn til at den er 1 av 4 punkter, altså - 
viktig viktig viktig! 



ER DU KLAR FOR DITT  
NESTE RETTE STEG? 
Dette du nå har lest er faktisk oppskriften jeg bruker 
på meg selv og alle jeg jobber med. Så du kan ta den 
som den er og endre livet ditt kun med dette lille 
dokumentet. Hva er ditt neste rette steg? Ofte leser vi 
noe, så legger vi det bort, tar ikke action, når vi kunne 
endret livet akkurat i dag - akkurat nå!  Uansett hva du 
har vært gjennom eller står i nå, så husk at du kan 
vinne med dårlige kort om du er god å spille! 

KLIKK HER FOR Å SE HVORDAN 
DU KAN LÆRE MER OM 

MAERMETODEN… 
Er metoden som gir resultater! Jeg har brukt de siste 14 
årene på å «forske» på hva som skal til for at mennesker 
klarer å endre det de har lyst til. MAER-Metoden er mitt svar! 
Jeg må si at jeg selvfølgelig ikke kommer med noen 
garantier. Mange kontakter meg fordi jeg fikk uhelbredelig 
kreft i 12013, og lurer på hva jeg gjør. Jeg er ingen lege, 
bare en forsker på livets skole av eget og andres liv. 
Maermetoden bruker jeg på absolutt alt jeg jobber med - 
helse, kjærlighet, økonomi, business - uansett hva 
mennesker står i. Resultatene er unike - akkurat som oss 
mennesker. Men…   
Denne rå kombinasjonen av disse 4 punktene - 
manifestering, action, energi og R3: rutiner, ritualer 
og repetisjon gir deg muligheten til å leve livet ditt 
på en ny måte! Er du klar for å gå videre med meg? 
Klikk HER eller på knappen neste steg, så sees vi! :) 

HVA PASSER DEG? 
HJEMMEFRA ELLER UT Å REISE?
Vi mennesker er forskjellige, men jeg ser en likhet 
blant mange - og det er at de aller fleste trenger noen 
som støtter i prosesser når vi skal endre livet til noe 
bedre. Jeg selv spurte ingen om hjelp før, og det har 
kostet utrolig mye mer tid og penger enn nødvendig - 
derfor har jeg forskjellige muligheter for deg, alt etter 
som hva som passer deg. Noen foretrekker å være 
hjemme i sin egen stue og jobbe online, mens andre 
synes det er best å være i samme rom og jobbe 
intensivt. Jeg er en skaper, så hos meg finner du 
mange muligheter, noe for alle - for den som er klar 
for å ta action - for den som vil noe mer med livet sitt - 
er det deg? 

VIS MEG NESTE STEG IISA
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MAER - METODEN SOM GIR RESULTATER - EN NY MÅTE Å LEVE PÅ 

Beskriv det livet du ønsker deg med en setning:  

MITT LIV: ………………………………………………………………………………………………….


Det tar 1 sekund for et menneske å gå fra gammel story til ny story. Utfordringen er å bli værende i 
den nye storyen. Vi er blitt fortalt at endringer tar lang tid. Dette er en gammel sannhet. Tiden er 
inne for en ny sannhet. Tiden er inne for at du kan endre ditt liv effektivt. Tiden er inne for en ny og 
bedre verden. Er du en del av den?  

DIN GAMLE STORY - DIN GAMLE MÅTE Å LEVE PÅ:  

GAMLE TANKER: ………………………………………………………………………………………. 

GAMLE FØLELSER: ………………………………………………………………………………………. 

GAMLE HANDLINGER/ACTION : …………….…………………………………………………………. 

LIVET I DAG: ………………………………………………………………………………………………. 

Denne gamle måten å leve på er en evig runddans som gjør at mennesker strever og blir holdt 
nede. Dette gjør også at vi er på et lavt nivå energimessig på jorda og positive endringer på jorda 
er vanskelig og går tregt. Det finnes en annen måte å leve på som er bedre for deg som menneske 
- og menneskeheten. Den krever din innsats, men du kan velge det NÅ og endre livet ditt raskere 
enn du kunne forestille deg - jeg gir deg Maermetoden! Du starter i motsatt ende enn i din gamle 
story.    

MAERMETODEN - DE SOM LEVER ETTER MAER LEVER SLIK:  

MANIFESTERING/LIVET/RESULTATER: Fokuser på det livet du vil ha, start ALLTID med det.  

ACTION: Gjør action, uten å tenke eller føle, ut fra det livet du vil ha.  

ENERGI: Pass på å være i rett energifelt når du tar action, ja hele tiden, da vil du få leveransene.  

R3: Rutiner, ritualer og repetisjon. Bytt ut dine gamle rutiner med nye, skap ritualer og repeter. 

Den viktigste setningen min er: «Lev som om det allerede har skjedd.» Når du gjør det, vil hele ditt 
univers transformeres og ommøbleres, jo mer du klarer det jo raskere går det. Hva kreves av deg? 
Jo en stor dose tillit til at denne metoden kan hjelpe deg. Det kreves at du utfører den 100%, ikke 
bare halvveis, da ramler du fort tilbake til din gamle story.  

Hvis du ønsker, så kan du faktisk bare med disse ord i dette lille dokument - endre livet ditt. Dette 
er oppskriften.  

Om du synes dette virker spennende og du vil teste det ut, men vil gjerne ha mer «kjøtt på beinet», 
mer informasjon, inspirasjon, steg for steg, verktøy hvordan klare det, mer i dybden om metoden, 
hjelp med alle de 4 stegene, og ikke minst støtte til og virkelig gi slipp på det gamle - ja da 
anbefaler jeg deg å bli med på f.eks grunnkurs i Maermetoden. Du kan se en gratis 30 min video 
hvor jeg snakker om story og metoden HER.  
Jeg kaller det den 8.dagen.  https://www.iisa.no/neste-rette-steget-2/  
Håper vi sees! Santorinhilsen fra Iisa 
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