
10 ugers mentorprogram for selvstændige og ledere

REAL MAGIC MASTERCLASS



● Hvad nu hvis… du kunne vågne hver morgen med et smil på læberne over at bruge 

endnu en dag på at forfølge et meningsfuldt mål, der inspirerer dig og gør dig glad.

● Hvad nu hvis… du gjorde det til en vane at være okay med at være i det, der 

skræmmer dig, og tage handling på dine drømme.

● Hvad nu hvis… du brød med paradigmet om at handle din tid for penge, og uden 

besvær begyndte at tiltrække alt, hvad du har brug for.

● Hvad nu hvis… du fik tændt for en flamme af selvmotivation.

...alt sammen ved blot at tage dig tid til at reflektere over hvem du i virkeligheden er?

Hvad nu hvis…



Sådan prøver de fleste mennesker at opnå forandring i deres liv:

● For det første sætter de forkerte mål, som dem selv uværdige.

● De beskæftiger sig med daglige trivielle opgaver, som de tror vil få tingene til at ske for 

dem.

● De ignorerer, hvad der rent faktisk bestemmer deres resultater.

● Nogle gange træder de ud af komfortzonen og handler på en inspirerende idé.

● Men de lader frygten og tvivlen snige sig ind og deres inspiration falmer igen.

● De finder tilbage til komfortzonen, selvom de i bund og grund føler sig ulykkelige lige netop 

dér.

At give op på drømme gør det nemmere for disse mennesker at opgive deres mål, næste gang 

de føler sig inspireret til at handle på noget nyt og anderledes. 

Men sådan behøver det IKKE at være!

Her er problemet...



Hej! Jeg hedder Carsten, og jeg er en certificeret Real Magic Coach.

Jeg ved, hvordan det føles at være utilfreds med sine resultater i livet, at være klar til 

forandring, men samtidig føle sig forvirret omkring, hvordan man skal nå derhen, hvor 

man virkelig gerne vil.

Det var lige præcis mig. På et tidspunkt følte jeg, at mit liv blev styret af en anden, og 

jeg levede ikke autentisk i harmoni med mine inderste ønsker. Jeg var fuldstændig 

indhyllet i en usund mentalitet, og jeg havde for vane at søge validering uden for mig 

selv.

Min intuition sagde mig, at der var en mere rigtig vej for mig. Så jeg tog på en mission 

for at finde den.

I dag underviser jeg i netop det materiale, der har givet mig mulighed for at opsige mit 

fuldtidsjob og skabe en succesfuld virksomhed på under to år samtidig med, at jeg 

skaber mere frihed og fleksibilitet i mit liv end nogensinde før.

Hej, jeg hedder Carsten



Jeg har fundet ud af, at dette system fungerer bedst for disse to grupper af 

mennesker:

1. Ledere og iværksættere, der er på kanten af udbrændthed, som føler sig syge 

og trætte af stress og “travlheds-mentalitet”, og er klar til at finde en nemmere 
måde at opnå succes på, eller simpelthen bare ønsker sig bedre resultater.

2. Mennesker, der har et brændende ønske om at skabe store forandringer eller 

gå efter store mål i deres liv, og som leder efter en gennemarbejdet plan for at 

nå dertil.

Hvem jeg arbejder med



● Jeg giver dig gennemprøvede systemer og struktur til at nå dine mål hver eneste uge i 10 uger.

● Jeg har personligt udviklet mig selv flere gange gennem årene, via præcis disse koncepter, jeg 
deler i dette program.

● Jeg lærer dig, hvordan du sætter et mål, der er dig værdigt, og hvordan du tilpasser dig det og 
manifesterer det på magisk vis.

● Jeg støtter dig med 1:1 coaching hver uge samt ubegrænset daglig support.

● Jeg er 100 % resultatorienteret – og du får livstidsadgang til materialet.

● Jeg vil lære dig, hvordan du udvikler dit mindset og overvinder dine mentale blokeringer.

● Jeg bekymrer mig inderligt om din succes, formål, livsmission og fuldstændige transformation.

● Jeg coacher dig med mere end 35 års ledelseserfaring, samt en unik spirituel tilgang til dig og din 
udvikling.

Hvorfor samarbejde med mig



Når du beslutter dig for at arbejde med mig, starter vi med en 1:1 Zoomsamtale hvor vi snakker om dine 

mål og drømme. Derfra samarbejder vi om at lægge en plan for at føre dig gennem følgende trin:

TRIN 1: Overvind illusionerne
I uge 1 dykker vi direkte ned i de måder, du er programmeret til at se verden gennem dine fysiske sanser, 

og så afslører jeg et helt nyt sæt værktøjer, der er let tilgængelige for dig, for at hjælpe dig med at 

begynde at leve indefra og ud (i stedet for udefra og ind).

TRIN 2: Konstruer dine umulige mål
Dernæst hjælper jeg dig med at blive helt skarp på, hvor du er, hvor du vil hen, og hvordan du indstiller 

dig på succes, selvom du måske går efter en stor drøm, som du ikke aner, hvordan du skal opfylde.

Hvordan virker det



TRIN 3: Et nærmere kig på selvopdagelse
I løbet af uge 3, 4 og 5 går vi all-in på at opdage din sande ubegrænsede natur ved at identificere og give 

slip på dine begrænsende overbevisninger og den adfærd, der har holdt dig tilbage alt for længe.

TRIN 4: Udvikling af dine værktøjer
I uge 6, 7 og 8 vil vi fokusere på håndgribelige handlingstrin, daglige vaner og nye tankegange, som (når 

de anvendes konsekvent) vil opbygge momentum af bevidst skabelse og føre dig ind i en stime af succes.

TRIN 5: Hold det magiske momentum
Når vi når til uge 9 og 10, introducerer vi nogle af de hemmeligheder, de allermest succesfulde 

mennesker bruger til at tiltrække en konstant strøm af overflod, og hvordan sammenhold med andre 

ligesindede markant kan forkorte tidshorisonten til dit drømmeliv. 

Hvordan virker det



Min historie

"De investeringer, jeg foretog i mig selv for at dyrke min egen 

personlige udvikling, har jeg allerede tjent igen mange gange - på alle 

områder af mit liv.

Jeg ser verden fra et helt nyt perspektiv. Jeg kan se, hvor lukket min 

tankegang var tidligere, og nu udlever jeg drømme, som jeg aldrig 

troede ville gå i opfyldelse for mig. Mit liv er vendt totalt på hovedet, 

og det bliver bare bedre og bedre, for nu ved jeg, at jeg kan gøre lige, 

hvad jeg vil. Nu har jeg en opskrift, jeg kan bruge til at opnå ethvert 

mål, jeg sætter mig for.

Jeg er evigt taknemmelig for, at jeg fandt dette materiale, og jeg vil 

studere det resten af mit liv.”

Carsten Høiberg



RESULTATER



REAL MAGIC MASTERCLASS

Real Magic Masterclass er et 10-ugers mentorprogram, der giver dig 

en opskrift på, hvordan du kan nå dine specifikke mål, på en måde, 

der passer ind i din dagligdag.

Du vil modtage:

● 10 ugers detaljeret og målrettet forløb

● Digital projektmappe og arbejdsbog

● Ugentlige træningsvideoer

● Bonus Meditation Downloads

● 4 måneders unik 1:1 coaching med mig, online eller 

fysisk og 24/7 support

Er du klar til at nå dine mål?



Klik her for at booke et Zoomopkald

Er du klar på at samarbejde? Klik på knappen nedenfor for at booke et opkald med mig. På opkaldet 

vil jeg lære dig at kende, stille nogle spørgsmål om din nuværende situation og lære mere om dig og 

dine mål.

I slutningen af vores opkald vil én af to ting ske: Du er enten et perfekt match til det jeg underviser 

i, og jeg vil invitere dig til at arbejde sammen med mig som en af mine klienter.

Eller, hvis det ikke er et match, er det også helt okay. Der vil ikke nogen form for forpligtelser fra din 

side - og jeg vil pege dig I retning af noget andet, du kan gøre for at nå dine mål.

Lad os gøre det!

https://calendly.com/carstenhoiberg/personlig-udviklingssamtale
https://calendly.com/carstenhoiberg/personlig-udviklingssamtale
https://calendly.com/carstenhoiberg/gratis-personlig-udviklingssamtale
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