
GØR DIT “UMULIGE”



GØR DIT 
“UMULIGE” MULIGT!

https://www.andershansen.com/coaching-programs/real-magic-coaching/ 01

Kunne du tænke dig at være en del af en hurtigt voksende
industri, hvor du kan efterlade dit eget personlige præg alt

imens du skaber personlig og professionel succes?

BEGYND AT HJÆLPE ANDRE I DAG
Vi har forskellige valg i livet. Når du står foran

valget, kan du enten vælge at acceptere tingene,

som de er, og bytte din tid for penge. Eller, du kan

vælge at lave noget meningsfuldt, der hjælper

andre med at realisere deres vildeste mål – alt

imens du udvikler din egen forretning.

 

Certified Real Magic Coaching Program™ blev

skabt til at gøre netop det. Hvis du ønsker at finde

et nyt formål i livet, vækste eller udvikle din egen

virksomhed, samtidig med at du hjælper andre

med at nå deres mål og ambitioner, så er er dette

program noget for dig.



FYLD DIT LIV MED FORMÅL OG OVERFLOD
Lad ikke noget stoppe dig i at udleve din drøm - skab din egen succes gennem

dokumenterede programmer, der betyder noget.

 

Brug vores materiale som fundament i din virksomhed og vækst din
succes med beviste processer der skaber en målbar forskel.
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HVAD DU KAN FORVENTE AF VORES CERTIFICEREDE
REAL MAGIC COACHING-PROGRAM

Anders Hansen har skabt en succesfuld coachingvirksomhed inden for personlige
udvikling sammen med et team af professionelle. I 2021 indgik han et partnerskab med
Chalotte Charnell, en meget succesfuld coach, der har uddannet mere end 300 coaches

og psykoterapeuter i Danmark og internationalt. Sammen har de to udviklet en
platform til gavn for dig og dine fremtidige kunder gennem en gennemarbejdet

Business Builder-sektion, som Anders faciliterer, og en 6-måneders
Certificeret Coaching-uddannelse, som Chalotte leverer.
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Introduktion
Sæt dine forretningsmål
Vision: kortlægning af din forretningsvej
Dit nye selvbillede som coach og
mentor
Find din niche
Sådan definerer du din mission
Identificér din ideelle klientavatar
Bevidst problem og bevidst drøm hos
din klient
Prissætning
Oprettelse af leverancer
Klientaktivering og gennemgang af
hjemmeside
Kunderegistrering
Øve præsentationer
Coachingprogrammets struktur og
længde
Træning i 1:1-salgssamtaler
Købspsykologi og omfattende
salgstræning
6 trin til en salgssamtale
Overvind indvendinger
Salg og service

Brug af Real Magic-brandet
Blytragte
Strukturering af et webinar (inkl.
skabelon)
Indhold der sælger
Sådan udvikler du dit brand
Sociale medier der virker
Sådan gør du din virksomhed relevant
på markedet
Facebook-kompatibel annoncestruktur
Bedste forretningspraksis
Videobibliotek med optagelser fra
tidligere live og virtuelle træninger
50+ timers træningsvideoer og PDF'er,
mp3'er og andre forskellige værktøjer
Mentorskab fra Anders og Real Magic
teamet via 1:1 lasercoaching-sessioner
med Anders samt månedlige
gruppebaserede Q&A-opkald.
Intens træningsdag med Anders,
Chalotte og de andre coaching-
medlemmer før Real Magic LIVE
3-niveau bonusstruktur, hvor du
modtager eksklusive invitationer og
fordele

Real Magic Business Builder:
Giver dig de håndgribelige værktøjer, du skal bruge for at opbygge og starte din

virksomhed med glade klienter. Følgende moduler er inkluderet i 
Business Builder (udvides løbende): 

1:1 laser coaching sessioner med Anders
Månedlige gruppebaseret Q&A-opkald

Fuld in-person træningsdag før Real Magic LIVE
3-niveau bonusstruktur med eksklusive fordele

Adgang til privat Facebook-gruppe
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Real Magic Coaching certification:
I de første 6 måneder gennemgår du det certificeringsprogram, som Chalotte leder

dig igennem, modul for modul.
 

Følgende er emner, du vil lære at mestre:

Introduktion
Coachingforudsætninger
Coaching værdier
Punkt nul
Kalibrering
Matching - Mismatch & Rapportér
Maslows behovshierarki
De seks menneskelige behov af Tony
Robbins
NLP, Circle Coaching Model
16 kraftfulde spørgsmål
Arbejde med kunder
Coaching vs. terapi
Succesmodellen

6-I modellen
Forhindringsmodellen
Hjernemodellen
Essens & Meditation
Selvsabotage
Blinde vinkler
Spejling af dine relationer
Overbevisninger
Smart Goals-modellen
Projections Dark
Psykologiske forsvarsmekanismer
CC og ægte magiske forsvarsmekanismer
Formåls- og metodebevidsthed
Neuroplaner og
databeskyttelsesforordningen (GDPR).

64 online videolektioner
4 masteropkald med Chalotte Charnell

3 online supervisioner
1-dags certificering
60 timers træning

Adgang til privat FB-gruppe
 

Der vil være månedlige Q/A-opkald med Chalotte, hvor alle, der er i programmet eller
HAR været (uddannet de sidste 6 måneder), er velkomne til at deltage.

 
LIVE-træningerne og eksamenerne vil blive afholdt tre gange om året.
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KOM I GANG NU
Tag det næste skridt mod en fremtid, du vil elske - gå ind og læs mere om

vores certificerede coaching program med Anders og Chalotte her: 

www.andershansen.com/coaching-programs/real-magic-coaching/

For mere information om kurset kontakt os på 
support@andershansen.com.

Når du har besluttet dig for, hvilken vej du vil gå, 
vil forskellige muligheder dukke op.
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