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Cirkel–metoden

Vad har du för styrkor?
(Anteckna i inre cirkel)
Vad har du för mål?
(Anteckna i yttre cirkel) 



Inbillad uppföljnings–frågan
Låt oss inbilla att nästa gång vi träffas frågar jag dig: ”Hur går det?” och du 
svarar att det går bättre. Då frågar jag dig vad som har blivit bättre. Vad 
tror du att du svarar?



Festfrågan
Kan du tänka dig att du skulle vilja fira när du har uppnått ditt mål? I så 
fall, hur skulle du fira?



Spruta–frågan
Låt oss inbilla att jag skulle kunna ge dig en spruta som skulle ge dig det 
som du behöver för att klara din utmaning. Hur skulle du märka att 
sprutan fungerar?



Hypnos–frågan
Låt oss inbilla att jag skulle kunna hypnotisera dig. Vilken hypnos-suggestion skulle 
jag behöva ge dig för att hjälpa dig överkomma ditt problem? Hur skulle du märka 
att hypnosen fungerar på dig?



Fråga-fråga

Mitt jobb som terapeut/coach är att
ställa lämpliga frågor.
Vilken fråga tycker du att jag borde
ställa till dig som skulle vara till nytta för dig?



Mina appar på svenska– klicka på bilden

https://www.benfurman.com/selfhelper


Mästarklassen - klicka på bilden

https://www.kidsskills.org/WP-fin/?page_id=881


Min webbsida – klicka på bilden

https://www.benfurman.com/


Webbsidor
• www.benfurman.com – Min webbsida
• courses.benfurman.com – Mina Online kurser
• www.kidsskills.org – Jag kan webbsidan
• www.kidsskillsapp.com – Jag Kan appens websida
• www.youtube.com/benfurmantv - Youtubekanalen
• www.benfurman.com/selfhelper - Self-Helper appar
• www.kidsskillsacademy.com – Jag Kan online training
• ben@benfurman.com – Min epost adress
• www.brieftherapy.fi – Korttidsterapi-institutet
• www.verti.se – Stefan Görsons webbsida

http://www.benfurman.com/
http://ben-furman.thinkific.com/
http://www.kidsskills.org/
http://www.kidsskillsapp.com/
http://www.youtube.com/kouluttajaben
http://www.benfurman.com/selfhelper
http://www.kidsskillsacademy.com/
mailto:ben@benfurman.com
http://www.brieftherapy.fi/
http://www.verti.se/
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