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Hej Deep Dive Mænd 

Tak for et  intenst og givende samvær på Deep Dive Samsø.  

Tak for jeres villighed til at dykke ned i jeres historier og mod til dele følelser og oplevelser.  

En stor tak til jer hver især, det har rørt mig dybt. 

Som i kan mærke er hverdagen måske ved at banke på og sløre de beslutninger du tog.  

Gamle vaner og sidder godt på rygraden, man gør som man plejer og man ved det godt.  

Derfor er det en dårlig ide at gå alene i denne forandringsproces, derfor stresset vi jer til at "hooke" jer op 

med hinanden. 

Muligvis har du også behov for en solid wingman du kan sparre med, en der har gået vejen, kender 

faldgruberne. En der kan guide og motiverer dig når mørket falder på og du mister retningen? 

Jeg har lang erfaring i at hjælpe mænd til ikke bare at opdage kursen var forkert, men at ændre den og 

fastholde den blidt og bestemt. Mænd der ønsker krigerkraft, nærvær og indre ledelse.  

Mænd der er træt af deres løgne og ønsker at være tro mod dem selv. 

Ønsker du at; 

 Afmontere og bryde dramatrekant mønstret 

 Lære at sætte sunde grænser i relation til dig selv og kvinder 

 Styrke indre disciplin, motivation og handlekraft 

 Droppe dine løgne og genfinde selvrespekten 

 Fastholde dine beslutninger fra Deep Dive og få nye resultater. 

 

Du får support i at aktivere de 4 Arketype Kongen, Krigeren, Magikeren og Elskeren energier. 

Og du får redskaber til at håndtere stress, følelser og eventuelle kaotiske tanker. 

 

ONLINE landsdækkende coaching sessioner for mænd. 

Online sessioner der bliver indspillet, du kan gense når du vil. 

Som deltagere på Deep Dive 2017 og 2016  får du 10% rabat. Alle priser er Ekskl. moms. 

 

1 session à 1 time koster 1.100,- Din pris 990,- 

3 sessioner á 1 time. 2.840,- Din pris  2556,- 

Inkluderet fri Whatsapp support  3.840,- Din pris 3456- 

5 sessioner á 1 time. 4.100,- Din pris 3690 

Inkluderet fri Whatsapp support 5.420,- Din pris 4.878- 

10 sessioner á 1 time. 7.800,- Din pris 7.020,- 

Inkluderet fri Whatsapp 9.740,- Din pris 8.766- 

 

Send mig nogle ord på mail@2bii.dk eller giv mig et kald på 20162911. 

 

Kærlig hilsen  

Karl-Otto Sandvik 

2bii Coaching for mænd. 

 

http://www.2bii.dk/

