TEFT

METODEN

VELKOMMEN TIL KURS MED OSS!
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TEFT MODELLEN

TEFT STÅR FOR TRYGGHET – EMOSJONELL
INTELLIGENS – FØLELSER – TILLIT
TEFT-metoden en enkel, men

Deltageren lærer en enkel modell og

dyptvirkende metode for å håndtere

metode for kommunikasjon og

stress, krysspress og vanskelige

samarbeid. Først og fremst hvordan

tanker og følelser.

vi kommuniserer og samarbeider
med oss selv, og der igjen, med våre

Gjennom TEFT-metoden får

omgivelser.

deltagerne en enkel forståelse av
hvordan hjernen og nervesystemet

Innholdet er basert på forskning

fungerer på både positiv og

relatert til kommunikasjon,

negativt vis.

stressmestring og relasjonsbygging.

KURSINNHOLD
EN ENKEL, IKKE LETTVINT, METODE FOR Å
RESTARTE DEG SELV VED BEVISST STILLE
SPØRSMÅL OG FOKUSERE PÅ PUSTEN!
Kurset har en fin kombinasjon av

Kursets formål er å lære en modell

forelesning og praktiske oppgaver

for kommunikasjon som kan hjelpe

der deltagerne blir involvert på en

deg til å:

god og ivaretagende måte.
Det gis en innføring i en enkel

redusere stress og få mer

modell og metode som kan

overskudd

praktiseres umiddelbart etter kursets

sette grenser på en tydelig og god

avslutning.

måte
bli tryggere på deg selv og dine

TEFT-metoden gir et felles

egne tanker og følelser og hvordan

rammeverk og er et verktøy som kan

du kan håndtere og møte disse

brukes av alle. Den enkelte deltager

gi slipp på dårlig samvittighet

vil komme lettere ut av sonen for

sette andre i fokus, uten å miste

negativt og skadelig stress og inn i

deg selv

sonen for mestring, overskudd, glede

se og ivareta dine egne styrker og

og mening.

ressurser

VÅR NATURLIGE ENEGIKILDE
Pusten gir energi og kraft. Den er

Pusten blir tatt som en selvfølge og vi

livsviktig for vår eksistens. Dessverre

er ikke bevisst på alt det positive den

viser det seg at etter som vi vokser til

kan gjøre for oss. Pusten påvirker vår

og får større krav og forventninger til

fysiske og psykiske helse, hvordan vi

oss selv og våre omgivelser bruker vi

møter våre omgivelser og den gjør oss

pusten mindre effektivt.

mer oppmerksom tilstede i øyeblikket
her og nå.

Dette skaper stress.

PUSTEN
Ta kontakt med oss i dag!
post@mennesketifokus.no | 913 38 183 | mennesketifokus.no

PUST FOR HELSEN
PUST FOR
OMGIVELSENE
PUST FOR LIVET
ENKELT, MEN IKKE
LETTVINT!
RANDI T NORDVIK

