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10 STEG...
• KJÆRLIGHET
• DDMAER
• ENERGI
• MISSION
• HELSE
• JOBB
• ØKONOMI
• Team
• MÅNEMÅL
• NESTE RETTE STEG



KJÆRLIGHET
Dette er større enn alt annet. Når du velger 
kjærligheten transformeres din verden - og 
du kan leve på en ny måte. 



MANIFESTERE 

ACTION

ENERGI

4R: Rutiner, 
ritualer, 
repetisjon = 
resultater

DDMAER
DEFINERE

DESIGNE



ENERGI
Å gjøre energiarbeid er mer kraftig enn action 
, tanker og følelser. Med energier kommer 
manifestering av en helt ny virkelighet. 



MISSION
Når du sier "ja takk" til din mission her på 
jorda, så blir du tatt vare på. Du får det du 
har behov for, slik at du kan utføre din 
mission på best mulig måte. 



HELSE

HELHETLIG

MIRAKLER

Hvert menneske er unikt. Når vi finner vår 
helhetlige måte å skape en god helse på, 
skjer også noe med hele oss. 

På den nye jorda, vil mirakler kanskje være 
naturlig? Hva tror du? Lever du som om 
mirakler er mulig? 



PASSION 
I LIVET

VI ER, VI 
JOBBER IKKE

Når din jobb også er din lidenskap kan 
du skape store ting. Eller kanskje er 
din jobb helt ok - og du skal utføre din 
passion i fritida? Spiller ingen rolle -
bare der er passion! 

"Get paid for being you." Når du er der 
du skal være så kan du også få betalt 
for å være deg. Du jobber ikke, du 
bare lever - elsker livet og dagene!

JOBB



ENKELT ENDRINGER
Det enkleste i verden er å fremskaffe 
penger. Når du ser at penger bare er 
et middel til noe annet, så kan du 
oppgradere deg selv. 

Den nye måten å leve på, er ikke slik 
at noen skal slite. Penger får mindre 
verdi - nytelse og ytelse er i sentrum 
- leve gode liv side om side - vi 
hjelper hverandre! 

ØKONOMI



TEAM

HVEM ER DINE?

SKAPENDE TEAM

Det handler om å støtte hverandre, være 
med de som løfter deg, ikke bare at du 
løfter. Finn flokkene dine. 

Et godt team skaper den nye verden. Et 
vakkert team healer de som trenger det. 



MÅNEMÅL
DITT MÅL 

MÅNEMÅL

Hvilke mål vil du oppnå i livet ditt? Hva 
er viktig for deg akkurat nå? 

Gang målene dine med 10, og jobb med 
å leve som om det har skjedd - da får 
du med letthet resultater. 

10%

100%



ENERGISTEG 

STRATEGISTEG

NESTE RETTE STEG

Dykk innover + kanaliser ned dine neste 
rette steg. Universet guider deg hver dag. 
Du trenger ikke lenger tenke så mye. Det 
blir levert til deg. 

Skap en amazing strategi utfra beskjedene 
du får. Det blir aldri feil. Det bare blir levert 

deg - ofte på helt spesielle måter...



NY STORY
Gi slipp på det gamle

NY LEVEMÅTE
Hvordan leve det nye

PURPLE WORLD
Invitasjon

PURPLE WORLD 
WEBINAR



IISA.NO
WEBINAR 12.SEP SØNDAG KL 20: 
iisa.no/the-purple-world

MESSENGER - UNSTUCKING PEOPLE
INSTA: IISAPERSEN

POST@IISA.NO

https://www.iisa.no/the-purple-world/

