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HVA ER RESULTATET DU  
DRØMMER OM?
Mange løper etter å oppnå mål. Dette er over på 1 
sekund, tenk på det… i det ene øyeblikket så - har du 
ikke det huset, de pengene på konto, den jobben - og 
i neste sekund har du det! Det som er interessant er 
resultatet av at du oppnår dine mål.  

Veldig ofte ser jeg at dette handler om frihet på en 
eller annen måte, det ønskede resultat er en eller 
annen form for frihet. Hvilken frihet ønsker du deg? 
Friheten til å velge? Finn ut hvilke friheter du er 
opptatt av. Husk at den friheten du drømte om for fem 
år siden, kan være en helt annen frihet du drømmer 
om i dag.  

Det er fem friheter jeg ofte jobber med, kjenn etter om 
noen av dette trigger deg, så du kan starte med å bli 
bevisst hva du egentlig drømmer om, hva skjer etter at 
du har oppnådd målene dine? Finn dine friheter, her 
er mine:  
Fem friheter:  
1) Frihet til å skape 2) Tidsfrihet 3) Stedsfrihet 4) 
Økonomisk frihet 5) Frihet til å leve slik en vil (livsstil) 

FRIHET I DE 4 STORE
Helheten av livet ditt, 
dykk inn i hvordan du kan 
oppnå resultater ved å 
være bevisst de 4 store.  

Kjærlighet: 
Har du egenkjærlighet? Er 
du nyforelsket selv etter 
mange år sammen? 
Kjenner du på frihet selv 
om du har et forhold? 
Savner du kjærligheten?  

Helse: 
Er du frisk? Takknemlig for 
det? Kronisk syk? Andre 
sykdommer? Bruker du 

det som unnskyldning for 
og ikke leve 
drømmelivetd?  

Jobb: 
Elsker du jobben?  
Drømmer du om en jobb? 
Drømmejobben?  Vil du 
ha din egen business?   

Økonomi:  
Er penger positivt eller 
negativt for deg? Har du 
frihet til å velge? Kan du 
la være å tenke på penger  
som noe du MÅ ha? 
Tiltrekker du deg penger?

KONKRET RESULTAT
Jo mer diffus du er på hva du egentlig drømmer om, 
jo vanskeligere er det å oppnå det, både praktisk og 
ved hjelp av manifestering. Beskriv ditt ønskede 
resultat så konkret at alle kan forstå det, selv om de 
ikke kjenner deg. Det skal være målbart og du skal 
kjenne wow-faktor bare med tanken på resultatet ditt!



HVA ER   
 MENINGEN? 

1) PASSION 
Lidenskap! Dette er ordet som jeg alltid jobber 
med når mennesker søker sin mening, eller 
om en har det vanskelig. Finn lidenskapen i 
livet ditt! Hva er det du stadig tenker på? Hva 
leser du alltid om? Hvilke videoer er det du 
ser? Hva brenner du for? Alle har noe. Det kan 
være du må dykke litt for å finne det, men sett 
det som første prioritering og alltid vite hva din 
passion er til en hver tid. Fuel din passion!   

2) PROBLEMLØSER  
Hvilke(t) problem vil du løse? Dette trenger 
ikke være det samme som din passion. Hva 
irriterer deg? Hva gir deg følelser? Hva er du 
genuint interessert i å finne løsninger på? 
Dette handler om å hjelpe andre på en eller 
annen måte. Det gir livet en større mening når 
du bidrar ved å være en problemløser. Om 
dette er noe du gjør gratis eller er noe du 
tjener på er ikke det viktige - det du søker etter 
er noe som får deg til å stå opp hver morgen! 

DEN NYE VERDEN
START MED «BLANKE ARK» OG DESIGN LIVET DITT I DEN 
NYE VERDEN VI STÅR FORAN AKKURAT NÅ… 
HVORDAN VIL DU AT DITT LIV SKAL VÆRE? 

Jeg kaller det The Purple World… systemene faller, 
nye muligheter er rett foran deg. Verden endres. Hvor 
er du? Den som ikke ser muligheter - eller den som 
skaper livet akkurat slik du vil leve? Det er ditt valg!   

Vanskelig? Nei, det ligger rett foran deg. Hver eneste 
dag har du en sjanse til å gjøre noe annerledes. 
Uansett hvem du er og hva du har opplevd, eller hva 
dagens situasjon er - så kan du snu dette - i dag! PP - 
Din Passion og deg som Problemløser = Magi! THE PURPLE WORLD



EN NY MÅTE Å LEVE PÅ
Se på det som å lære deg og sykle på nytt. Jo mer 
åpen du er jo enklere er det. 8 punkter i korthet:  

1. INFORMASJON: Tren deg på å laste ned 
informasjon fra universet. Dette hjelper deg til å 
se dine steg for steg strategi i livet. «Du trenger 
nesten ikke tenke lenger».     

2. INSPIRASJON: Å leve inspirert! Dette er 
energifeltet du vil oppholde deg i. Hva inspirerer 
deg og holder deg i fl yten? Gjør mer av det! Det 
du sender ut får du tilbake - hva sender du ut?  

3. TRANSFORMASJON: Se på transformasjon som 
noe positivt uansett hvor tøff prosessen er. 
Transformasjon er var ig endr ing, e lsk 
transformasjoner - overgi deg til det!  

4. UTEN TID: Skulle du ønske at du hadde mer tid? 
Dykk inn i hva du kan gjøre nå for å skape frihet 
på tid. Det er alltid noe du kan ta tak i. Finn rom 
du kan være ute tid i, sett på alarm når du må 
tilbake til «tiden». Skap noe bra i rommet uten tid!  

5. GRENSELØS: Vi er vår største begrensning. Gjør 
det som kreves for å skape ditt liv mest mulig 
grenseløst. Det vil gi deg et spennende liv, slik du 
ønsker det, du fullfører dine prosjekter fordi det er 
moro, fordi du kan!  

6. FÅ BETALT FOR Å VÆRE DEG: Spør deg selv - 
hvordan kan jeg få betalt for å være meg? Hvilken 
erfaring og kunnskap har du som andre vil betale 
for? Finn formatet du vil levere det i - ta action, og 
du vil aldri mer tenke at du jobber, det blir en 
livsstil du elsker!  

7. DEFINISJONSMAKTEN: Hvem bestemmer 
hvordan ditt liv skal være? Din familie, venner, 
lokalsamfunnet, media? Defi ner hvordan du vil 
leve - aktiver det - lev det - nyt!  

8. SAMMEN: Vær med andre som løfter deg, fi nn 
din tribe, samarbeid med andre - fremtiden er 
sammen! 

Alt dette handler om 
design. Se for deg en 
gammel bolig du kjøper 
og pusser opp. Vil du 
renovere alt, eller bare  
pusse opp noen av 
rommene?  

Veien du går hver dag 
avgjør din måte å leve på. 
Alle valgene du tar, 
kanskje uten å tenke over 
det - er din design av livet 
hver eneste dag. 

Hva kan du gjøre i dag? 
Hvordan kan du starte 
akkurat nå for å 
transformere det du 
ønsker. Jo mer plussenergi 
du legger i det, jo raskere 
ser du resultater av din 
design. 

Alle kan redesigne livet 
sitt, kom ut av bobla med 
gamle tanker, følelser og 
handlinger - og bare 
bestem deg for å starte nå! 

DESIGN LIVET DITT 
START I DAG!



FINN UT HVA SOM  
STOPPER DEG? 
Det er vel sjelden noe går helt etter planen? Man er 
kjempegira - og så plutselig stopper det opp. Hvis du 
bestemmer deg for å være en observatør av deg selv, 
så vil du raskere identifisere hva som stopper deg - og 
dermed kunne deale med det. Jo tidligere du 
oppdager hva det er - jo bedre. Det at mennesker går 
tilbake i sin gamle story og blir der er gjerne fordi man 
reagerer på det samme igjen og igjen. Finn det! 

TRANSFORMER LIVET DITT  
MED HJELP AV

MAER METODEN 
Jeg har brukt de siste 15 årene på å «forske» på hva som skal 
til for at mennesker skal ta action og faktisk klare det de har 
l ys t t i l . MAER-Metoden er svaret ! Denne rå 
k o m b i n a s j o n e n a v d i s s e 4 p u n k t e n e - 
manifestering, action, energi og repetisjon gir deg 
muligheten til å oppnå og leve slik du før bare har 
drømt om!  
 På de neste sidene får du en kort innføring i metoden som 
kan endre hva enn du ønsker. Dette er ikke en metode som 
du gjør litt i «forbifarta» en og annen dag.  

Liten innsats med metoden gir lite resultater - men om du 
velger denne veien kan du få enorme resultater mye raskere 
enn før, du kan oppnå målene dine - og leve livet slik du er 
ment å leve - og har lyst å leve innerst inne. Du fortjener det!

TA VALGET! 
BESTEM DEG FOR AT DET ER NÅ!
Din største hindring er deg selv, og det å ta valget er 
første steget til ditt drømmeprosjekt - hva enn det er. 
«Det passer ikke» hører jeg ofte - hva med å snu på det 
- «Det passer alltid»! Hvis ikke nå, når da? Det finnes 
alltid en unnskyldning, en grunn til og ikke realisere 
ditt prosjekt.  

«Hvordan kan jeg?»  Disse 3 ord kan endre det meste 
når du får utfordringer. Hvordan kan du komme i 
gang? Hva skal til for at noe i deg gjøre noe 
annerledes? Er det en ny måte å tenke på? Jeg tror 
ikke det! Vi mennesker består stort sett av  gamle 
tanker. Nettopp derfor har jeg utviklet en metode som 
hjelper deg effektivt, men du må være klar for å teste 
den ut - ikke halvveis, men virkelig gå all in!  



MAER METODEN 
OPPSKRIFTEN SOM GIR DEG DET LIVET 
DU FØR BARE HAR DRØMT OM

SLIK KLARER DU Å GJØRE ALT DU 
TRENGER FOR Å OPPNÅ DINE MÅL

METODEN SOM ER EKSTREMT EFFEKTIV 
OG GÅR DYPT FOR Å ENDRE

ER DU KLAR FOR Å MANIFESTERE? ALT VENTER PÅ DEG - HVA VENTER DU PÅ? SKAP DIN NYE STORY NÅ!

MANIFESTERING

REPETISJON

ACTION

ENERGI
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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. 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 i 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 
gamle fra fortiden.  

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 fremover. 

AFFIRMASJONER
Husk at du hver dag bruker affirmasjoner. 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 tror på 
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 UNNSKYLDNINGER, 
PROKASTERINGER, FRYKT OSV… 

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

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! DU KLARER DET! 



RASKE VIBRASJONER I 
DIN ENERGI
Her er mye av nøkkelen til og faktisk klare det - din 
energi! Hvordan kan du styre dette? Det er egentlig 
ganske enkelt 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 REPETISJON ER GULL! NYE RITUALER OG RUTINER

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.  

Start med å elske repetisjon! Å 
repetere gjør at du skaper ditt nye 
ønskede mønster i livet. 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. Tenk at du blir 
observert - hva er det som vises? En 
gammel story eller ny story? 

Stopp opp. Spør deg selv: er dette en 
vane som er i min nye virkelighet, i 
mitt 2020, 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. Utfør! Ikke tenk, bare gjør!

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?
Kjenner du at dette er spennende? At dette snakker til 
deg og din nysgjerrighet og lysten til å endre noe i 
livet ditt? Når noe føles kaotisk så handler det bare om 
å finne ditt neste rette steg. Jeg vil anbefale deg å 
delta på mitt gratis kurs: Realiser drømmeprosjektet!  
Den vil gi deg utrolig mye innhold, steg for steg, 
inspirasjon og ikke minst verktøy du kan ta i bruk. Den 
viser hvordan jeg jobber så du kan se om dette passer 
for deg. 

ER DU KLAR FOR ET NYTT NIVÅ I 
LIVET DITT? BLI MED PÅ 

GRATIS KURS! 
Vi alle har vel noe vi drømmer om eller hva? Det vi stadig 
tenker på, hvis bare, når bare - så... skal du realisere det! Har 
du tenkt på at det er du som bestemmer om det passer nå 
eller ikke!  

Bli med på gratiskurs og få min steg for steg strategi, 
transformasjonen du ikke visste at du trengte - og en 
annerledes måte å få fart på drømmen din! Invester 2 timer 
- og se hvordan du kan realisere ditt prosjekt - uansett hva 
det er! Du trenger ikke registrer deg, det er bare å klikke rett 
inn da den ligger som en livesending på Facebook. 

DITT 
DRØMMEPROSJEKT 
Det handler vel om livet. Det livet som du vil leve. På 
veien så gjør vi en rekke prosjekter - vi tar action, og 
oppnå noen mål. Men egentlig handler det ikke om 
prosjektene - men om det som skjer når du gjør 
prosjektene.  

Det er lettere å forholde seg til et prosjekt, fordi du 
lettere får vist din vei. Det blir ikke lenger vagt eller 
vanskelig å ta tak i selve livet når du har et 
drømmeprosjekt du jobber med.  Prosjektet smelter 
sammen med din livsreise. Det er utviklende, 
transformerende, overraskende og ikke minst moro å 
jobbe med et drømmeprosjekt! Hva er ditt?  

Se gratis kurs nå!

Hei, jeg er Iisa og min superpower er UNSTUCKING! 
For å realisere ditt drømmeprosjekt trenger du å bli 
unstuck i hva enn som stopper deg, du trenger en steg 
for steg strategi - se gratiskurset mitt «Realiser 
Drømmeprosjektet» så er du i gang allerede i dag! 

https://www.facebook.com/rigelstars22/videos/255691718818204/?v=255691718818204
https://www.facebook.com/rigelstars22/videos/255691718818204/?v=255691718818204
https://www.facebook.com/rigelstars22/videos/255691718818204/?v=255691718818204
https://www.facebook.com/rigelstars22/videos/255691718818204/?v=255691718818204


Disse 3 neste sidene er stikkord for deg til gratiskurset. 
Når jeg snakker om pdf i livesendingen/gratiskurset så 
har du de allerede her:  

DRØMMEGUIDEN - Iisa Persen 

Realiser Drømmeprosjektet! 


PURPLEPRINT - DIN MAL 


#1 HVA ER RESULTATET DU DRØMMER OM? 
FRIHET


FRIHET PÅ TID 

FRIHET PÅ ØKONOMI 

FRIHET PÅ STED


KONKRET RESULTAT 

SÅ ALLE KAN FORSTÅ HVA DU VIL HA! 

DU SKAL KUNNE MÅLE RESULTATET DITT 

DET SKAL VÆRE WOW FAKTOR OVER DET! 


DE 4 STORE: 

KJÆRLIGHET 

HELSE 

JOBB 

ØKONOMI 


#2 HVA ER MENINGEN? 
PASSION

HJELPE SAMTIDIG 

TOTAL INDRE RO 

DEN NYE VERDEN 

GÅ-MÅL-GÅ-MÅL

LYKKE

LIV MED MENING

100% DEG 


#3 EN NY MÅTE Å LEVE PÅ - A NEW WAY OF LIVING  
INFORMASJON 

INSPIRASJON 




TRANSFORMASJON 

UTEN TID 

UTEN GRENSER 

FÅ BETALT FOR Å VÆRE DEG

DEFINISJONSMAKTEN

SAMMEN 


MAERMETODEN  
- Fra gammel story til ny story på 1 sekund! 


Stikkordene her er beregnet på business - men du tilpasser det 
til ditt liv. Se kurset for forståelse. Verden endres.  
«Business er ikke bare business lenger.» 

MANIFESTERING 

I DIN NYE VERDEN: HVORDAN LEVER DU? 

FRIHET! 

MÅNESTRATEGI 

I MIDTEN - DITT STORE MÅL - ELLER HELHETEN AV LIVET 

10 PRODUKTER/TJENESTER 

INNTJENING = DITT STORE MÅL FOR HVERT PRODUKT 

BE OM DET - LEV DET - FÅ DET 

NULLSTILLE DEG

DU BLIR SETT! 

TID EKSISTERER IKKE  


ACTION

PASSION 

PRIORITERING

NRS - NESTE RETTE STEGET - VIBRASJONER 

CHALLENGE 

ENGASJEMENT 

PROBLEMLØSER 

AFFILIATE 

SALG - DU ER - EKTE 

HVA ER DITT ANKER? PODKAST, YOU TUBE, GRUPPE…

INGEN UNNSKYLDNINGER - SULT! 


ENERGI 

TANKER 

FØLELSER 

RETT ENERGIFELT 24/7 

GO FOR IT! TØR! 

ETASJENE ENERGIER - 1) GS 2) NS  3) MÅNE 

TANSFORMASJON: FIRERN - MÅL - MÅLX10 

MOTTAKERÅRET 2020 

RASKE RESULTATER VED HJELP AV ENERGI - RASK VIBRASJON 




NYTT MØNSTER 

PROGRAMMERING - HELT NATURLIG 


R3 

RUTINER 

RITUALER 

REPETISJON 

MANIFESTERING 

ACTION 

ENERGI 

DAGLIG TRANSFORMASJON 

MASTERPLAN - MAERPLAN 

FORPLIKTE DEG 

DAGSPLAN - SOM VIRKER!  


ANDRE VIKTIGE ORD VI JOBBER MED I KURSET:  

RASKE RESULTATER 

TERMOSTATEN DIN 

BEGRENSNINGER 

MØNSTER 

SPOR 

ENERGIER 

DITT KART 

SUPPORT 

BOKSENE 


Finn frem blanke ark - gjør deg klar for ditt drømmeprosjekt så vil jeg guide deg gjennom 
dette! Gleder meg! 


Stjernehilsen fra Iisa! 🤩  🎉 


VELKOMMEN MED PÅ GRATISKURS! 

VI MØTES HER: 

https://www.facebook.com/rigelstars22/videos/255691718818204/
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