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FRIHET

DET STORE 
FRIHETSÅRET!

7 LISTER I 
ROMJULA

DET ER 
DIN TUR 

NÅ!

AMAZING 
MULIGHET!

Sted, tid eller økonomisk frihet? 

Skap den ultimate friheten din i 2020! 

Gjør dette og du er klar 

for å møte det nye året 

på en helt ny måte!

Du tror det ikke 

før du får se det! 

Hva er din drøm for 2020?  

Skap din nye story!  

rigelstars.com

GO CRAZY!
GO PIPPI! 

RIGEL STARS  



DIN STORY.
NÅ. 
E T  L I V  I  F R I H E T  -  E N  V E R D E N  I  

Noen ganger kjenner vi at tiden er inne for å endre 

vår story. Gi slipp på det gamle og skape en ny story.  

I frihet. Sammen. Lær å sykle på nytt. Uten 

begrensinger. En ny tid er her.   



Møte med 
deg selv

De viktigste møtene er ofte de vi dropper - nemlig møtene med oss selv. 

Hva med å avslutte 2019 på en fantastisk måte, hvor du har 7 gode 

listemøter med deg selv, eller kanskje du tar et dagsmøte og rocker alle  

7 listene på en dag? Det er ditt valg. Skap dette til noe viktig, for du er 

viktig, og du fortjener å leve et godt liv. 

D

C
DECIDE - TA VALGET

COMMIT - FORPLIKTE DEG

SUCCEED - FÅ SUKSESS

Det er din tur! 

S
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Er du klar for 2020? Transformasjon
Iisa Mari Persen - Frihetsguide Heisann, takk for at du er her! 🤗   

Drømmer du om et helt spesielt og magisk 2020? 

Bare tallet 2020 er jo nok til å få gåsehud eller 

hva?! Nå er det klart for deg, sats på det du innerst 

inne vil! Skap din egen virkelighet i 2020.  "  

Vi vet at veldig mange starter så bra hver januar, 

og så er det dessverre altfor mange som glipper og 

ikke går for drømmene sine, og det gode liv - som 

ligger der for alle. Jeg har skapt dette lille 

magasinet for deg, slik at du kan bruke litt tid i 

dagene før nyttårsaften til å forberede deg til et 

amazing 2020. Del det gjerne med andre du tenker 

dette er nyttig for, kanskje har du noen som du 

kan diskutere med - og at dere sammen setter 

dere mål for 2020, alltid gøy å være flere!  

Jeg ønsker deg en vakker jul og avslutning på året 

2019. Håper vi sees i 2020 💜   

Iisa 

2) TADALISTE 2020 3) MÅNELISTE 

5) DESIGNLISTE 6) 4M VALGLISTE 7) NRS LISTE 

4) POWERLISTE 

Mål, resultater og hvorfor Shoot for the moon! Hva gir deg kraft?

Neste rette stegGjør gode valgSkap din virkeligget

1) TAKKELISTE 2019 

Oppsummer det gode
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7 lister i romjula
Forbered deg på et amazing nytt år

Å kombinere det energier med det praktiske - da 

snakker vi magi! For at du skal manifestere og 

aktivere det du vil ha i livet ditt, og livsstilen din - 

frihet i de 4 store: kjærlighet, helse, jobb og økonomi 

- så anbefaler jeg at du både mediterer over dette og 

tenker praktisk.  

Du er ikke født med begrensede tanker, derfor kan du 

og svitsje dette på kort tid, noe du forbereder nå med 

å investere litt tid i å skrive disse 7 listene. Rigg deg til 

med julegodt, vær kreativ og nyt prosessen.  

Når du er takknemlig for det du allerede har så er 

det tusen ganger lettere å få noe mer. Vi plager 

oss ofte med det som har vært vondt, på tide å 

fokuserer på alt du er takknemlig for i året som 

har vært.  

Glem todo-listen, bruk helle Tada-liste! Når du er 

deg selv og ser på hva du egentlig vil innerst inne, 

hva står på dine:  

1. ACTION  

2. MÅL  

3. RESULTATER  

4. HVORFOR  

Gjørelisten skal gi deg lyst til å gjøre! Ikke begrens 

deg - la dette være en kreativ liste. 

Denne listen sikrer at du tar action og oppnår 

målene dine med letthet!  Månemål er dine mål 

ganget opp med 10. Gå crazy når du skriver listen! 

«Shoot for the moon. Even if you miss you’ll land 

among the stars.» - Les Brown  

10Xrule - Grant Cardone (anbefaler boken)  

3. MÅNEMÅL-LISTE2. TADALISTE 2020
1. TAKKELISTE - 2019 
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MAER
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6. 4M VALGLISTE 

7. NRS-LISTE [NESTE RETTE STEG]

4. POWERLISTE

5. DESIGNLISTE

Nå skal din nye virkelighet for 2020 skapes! Skriv en 

liste i flow, ikke tenk for mye - hvordan skal 2020 se 

ut. Fokuser på resultatene etter at du har oppnådd 

mål, din livsstil, spesielle opplevelser du vil ha. Skriv 

så konkret som mulig, det gjør manifesteringen mye 

lettere!  

Bli bevisst hva som gjør at du står i din kraft + har 

glede av andres kraft som de deler av sitt overskudd. 

Hva gjør at du føler deg mer kraftfull? Hvilke ritualer 

gir deg power? Hvilke mennesker?  

Alle transformasjoner starter med at du gjør et valg. 

1. MÅLVALG  

2. METODEVALG  

3. MENTORVALG  

4. MOROVALG (PYF - LYKKE )  

Gratulerer, du er forberedt! Nå gjenstår action, å 

forplikte seg til å gjennomføre. Hva er ditt neste rette 

steg i de 4 store nå? Kjærlighet - Helse - Jobb - 

Økonomi. Alt henger sammen - ta helhetlige valg. 
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MANIFESTERING - ACTION  

ENERGI - R3 RITUALER/RUTINER/REPETISJON

Metoden som gir raskere resultater



 HER
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12 uker Frihetstrening
Kun for deg som er kjapp, sulten og klar for et utrolig 2020!

Hvis du kunne ha meg som din Frihetsguide og 

betale kun 2% av det mine VIP kunder betaler, eller 

20% av det andre må betale for dette senere, ville du 

høre hva jeg vil tilby deg?  

Se for deg at vi møtes hver uke de 12 første ukene i 

2020. Du får være med på et webinar som gir deg alt 

du trenger for å oppnå fullstending frihet i 2020!   

Disse webinarene vil tilbys hver måned for andre, så 

med å være med nå får du både en crazy pris OG du 

får alt før det selges offentlig.  

Vi samles i en lukket gruppe slik at du lettere kan 

kommunisere med de andre i gruppen og meg. Her 

skaper vi et fellesskap som støtter deg i ditt 2020, 

når du trenger det aller mest. 

Dette er for deg som:  

Søker frihet i alle 4 store [K - H - J - Ø]  

Er åpen for nye metoder  

Er villig til å gjøre en skikkelig innsats  

Sier JA til energiarbeid   

Digger manifestering  

Tåler en støvel  

Vil skape en amazing ny story i 2020

Den «hemmelige» fordelen med å være med i en slik 

gruppe: før noe offentliggjøres så er det alltid smart 

å ha noen som kan teste det vi skaper. Det som er 

spesielt er at de som tester er og de som får mest 

hjelp, fordi en da kan dypdykke i hva som skal til for 

at noe skal lykkes.  

Jeg trenger ikke testgruppe til mine vanlige 

produkter, de kan jeg baklengs - men i 2020 har jeg 

og satt meg enorme mål for blant annet Rigel Stars, 

nettopp derfor er min grunn til å gjøre dette at jeg 

kan «shoot for the moon!».  

Når det er sagt - min mission er å hjelpe flest mulig 

til å leve i frihet, og jeg lover - blir du med - så skal 

jeg gjøre alt jeg kan for at du skal lykkes med din 

frihet. Er du med? 

 REGISTRER DEG HER 

Hva skjer disse 12 ukene?  

For det første, du trenger IKKE være med Live om det 

ikke passer. Du har opptaket til odel og eie. Så om du 

ønsker kan du fordele dette over 12 måneder - 

forskjellen er den unike gruppen og prisen - disse 

webinarene vil selges for kr 1000 pr webinar = totalt 

kr 12 000.-  

Din pris er kun kr 2400.- om du blir med nå!  

I tillegg kan du dele beløpet i tre om du vil, uten 

ekstra gebyr, bare fordi det er jul.  

Frihet er så mangt! Her er en liten oversikt over hva 

vi skal gjennom  disse 12 ukene: 3 uker personlig 

selvutvikling(mål og Maeremtoden, 2 uker 

spiritualitet, 2 uker helse, 2 uker jobb og 3 uker 

økonomi. Alt har fokus på frihet, slik at når du er 

gjennom og aktiverer det som passer deg, så kan du 

oppnå total frihet i livet ditt.   

Er dette for deg, så registrer deg raskt så du ikke går 

glipp av muligheten! 
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TADALISTE
2
Action Mål Resultat Hvorfor



MÅNEMÅL-LISTE
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POWERLISTE
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DESIGNLISTE
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4M VALGLISTE
6

Mål Metode Mentorer Moro



NRS-LISTE
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Jeg håper dette var nyttig og inspirerende for deg. Å 
bruke litt tid i romjulen på å være i «forkant» av 2020 
er smart! Jeg tror det vil gjøre at du tar bedre valg i 
2020, og virkelig kan kickstarte 2020 slik du ønsker, 
oppnå de målene du før bare har drømt om, å leve 
livet akkurat slik du vil. 

Alle kan - det tar bare 1 sekund å gå fra gammel story 
til ny story. Utfordringen er å bli værende i den nye 
storyen. Vil du at jeg skal hjelpe deg de 12 første 
ukene i 2020 - husk å ta action nå, så betaler du kun 
20% - hey, du sparer 80%! Det er en «no brainer» for 
deg som fikk verdi av videoen og dette 
mikromagasinet 2020 FRIHET. Registrer deg nå HER 
så sees vi :) Maks 200 plasser! Ønsker deg en riktig 
god jul! Iisa :)      
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