
 ENERGIHELG
MED IISA

21.-23.MAI 

ONLINE

Gratis 
for alle

 medlemmer i 

Energiklubben 



FREDAG 
21.MAI

KL 17-21
Velkommen til en 
magisk Energihelg! TADA!

En helg som transformerer energiene dine og gir deg
dine neste rette steg slik at du kan leve det livet du
virkelig drømmer om!

Her er programmet! Gled deg til en amazing helg!  

WOW! 
NU KJØR VI!

Velkommen! Aktivering av WIT
ENERGIEN (Whatever it takes!) 17:00
Gi slipp på det gamle - Åpne opp
for det nye - ta imot! Tiden er nå!18:00
Vi definerer og designer det livet
du egentlig vil leve - du er sjefen!19:00
Vi manifesterer! Oppskriften som
virker, det er enklere enn du tror!20:00



LØRDAG 
22.MAI

KL 10-18

Vi utforsker energifelt! Hvordan
forflytte seg enkelt til noe nytt!11:00
Slik velger du din nye story hver dag,
aldri mer ramle ned i det gamle!12:00
Vi finner dine neste rette steg, og
hvordan du utfører dem med letthet!14:00
Actionmodus - massiv action med
moro! Oppnå mål på en digg måte!15:00
Dagsplan - du får en dagsplan som
passer med og på dine energier!16:00
Leve innenfra og ut - slik gjør du det! Dette
alene kan totaltransformere livet ditt!17:00

Vi skaper livskartet som vil guide deg
fremover i livet ditt, du vil elske det! 10:00

13:00-14:00: LUNSJ 



SØNDAG 
23.MAI

KL 10-18

Masterplan here we come! Hvordan fikse det
etter helgen - yes med Iisas Energi-Masterplan! 11:00
Tid - Hvordan leve uten tid, og få alle de crazy fordelene
dette faktisk gir, universet ommøblerer for deg! 12:00
Frihet - Overflod - Gi... Når det flommer over så kommer
også friheten og overfloden - slik gjør vi det enklest!14:00
Verktøytimen! Supre verktøy som er
magisk effektive når du vet hva du skal!15:00
Kropp & Sjel som en energi og ett! Vi ser på
det store bilde, og hvordan du best lever din
mission!

16:00
Klarhet! Alt vi vil dykke litt ekstra inn i!
Spørsmål og Svar - Oppsummering -
Avslutningsmeditasjon

17:00

Healingtime - vi starter søndagen
med en healingsession du vil elske!10:00

13:00-14:00: LUNSJ 


