
CTFAR 

En självcoachande modell som skapar förståelse för vad som driver dina känslor.  
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Ovan modell är hämtad från The Life Coach School och är en förenkling av vår annars så komplexa 
verklighet. Det modellen kan hjälpa oss att förstå är att:  

Våra känslor är en direkt följd av den tolkning eller betydelse vi tillskriver en viss situation, typ samma 
sak som att vi bestämmer hur bra eller dåligt det som händer är och varför det händer. Vi har inget val 
i huruvida vi tillskriver betydelse eller inte utan det är något vi alltid gör. Det är djupt mänskligt och en 
stor anledning till att vi överlever. Betydelsen och/eller värderingen vi tillskriver en viss situation ligger 
sedan till grund för hur vi känner och hur vi handlar. När vi vågar vara i kontakt med våra känslor kan 
vi bli mer medvetna om dessa tolkningar. Tolkningarna (tankarna) kan i sin tur ge oss en förståelse för 
hur vi skulle kunna påverkar våra handlingar. Mer om det här nedan, följ med! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psst. Det trixiga är även att 

känslor producerar tankar; 

vi har alltså idéer och 

åsikter om våra känslor 



C – circumstances/omständighet/händelse/situation  

C:et i den här modellen beskriver fakta, det som faktiskt hänt. Med risk för att låta nitisk är det här 
något som skulle kunna bevisas i domstol. Det är spännande att börja utforska ”fakta” i ditt liv, för då 
inser vi hur svårt det är att INTE bedöma/tillskriva händelser mening. Så fort denna del innehåller 
beskrivningar eller åsikter så har vi inte längre en omständighet. Den här delen är neutral. C:et är det 
som hänt dig eller andra människors ageranden. Det är något alla kan hålla med om, exempelvis: min 
svärmor kom hem till mig utan att ringa först. Den här händelsen är varken bra eller dålig, utan den blir 
det när vi adderar tanken om den.  

 

Föreställ dig nu gärna något som hänt dig och skriv det här (UTAN tolkning, håll dig neutral. 
Exemplet tar du med dig genom hela modellen) 

C:  

 

T – thought/tanke/tolkning/berättelser 

T:et i den här modellen håller åsikter och beskrivningarna. Då förstår du säkert hur många olika tankar 
och åsikter det kan finnas om en och samma situation. Vi provar tillskriva en åsikt till ovan händelse 
med svärmor: det var riktigt fräckt av svärmor att inte höra av sig innan hon kom över.  

Nu blir det spännande och komplext. Visste du att vi har 60 000 tankar på en dag? Och att de flesta 
sker oavsiktligt och är av negativ karaktär. Modellen kan hjälpa oss att få syn på dessa oavsiktliga 
tankar för att kunna skapa en större medvetenhet om våra känslor. I exemplet ovan är det jag/och/eller 
min hjärna som tillskrivit situationen som bra eller dålig. Ta nu din ovan händelse och tillskriv den med 
en åsikt eller beskrivning, vad hade du för tankar om din händelse:  

T:  

 

 

 

F – feelings/känslor  

Svärmors oannonserade besök skapade kanske stark irritation eller ilska, kanske kändes det först 
som ett tryck i huvudet eller brännande känsla i bröstet. Känslor är energi som produceras genom 
huruvida vi tolkar en situation. Det här kan ta lite tid att helt förstå och det kan behövas flera vändor 
med den här modellen. Modellen hjälper oss att få fatt i den viktiga pausen som finns mellan TANKE 
och KÄNSLA. Vad modellen ger dig är högst individuellt, men vi hoppas den kan skänka en känsla av 
styrka, att vi faktiskt kan processa händelser, känslor och tankar för att kunna påverka våra liv i en 
riktning vi vill.  

Som du vet är vår hjärna utvecklad att undvika smärta. Tyvärr leder det ju till att vi till varje pris vill 
undvika, motstå och reagera på negativa emotioner (som känns obehagliga). Vi har enkelt uttryckt inte 
blivit undervisade i hur vi kan känna våra egna känslor. Många av oss behöver således lära oss hur vi 
kan notera, tillkännage, och sätta namn på våra emotioner – och VÅGA känna dom som vibrationer i 
kroppen. Vissa känslor är extra starka då de finns trauman kopplade till dom. Oavsett om dina 
känsloupplevelser stärks då de väcker psykiska trauman så kan vi öka upp tryggheten inom oss så vi 
kan våga känna sensationen fullt ut. Var snäll med dig själv och använd stödet som finns omkring dig 
både i kursen och i livet.  

Ta nu din ovan tanke och undersök hur den får dig att känna. Är det svårt att sätta ord på det? Skriv 
då ned dina kroppsliga sensationer. Senare i kursen kommer du få inspiration så du kan utvidga ditt 
känslospråk! 

F:  

 

 

 



 

 

A – actions/handling 

Känslorna ovan genererade handling. Det är som energi som gör din kropp redo att handla på ett visst 
sätt. Känslor kan både få oss att agera och inte agera. Om ilska och irritation uppstod kanske ”silent 
treatment” kom som en automatisk reaktion på din sensation och känsla. Viktigt att komma ihåg är att 
även ”icke-ageranden” är en handling i den här modellen. Så A:et i den här modellen står för både 
handling, inaktivitet och reaktion. Ibland blir vi så överrumplade över det vi känner att vi straffar 
personen vi tänker skapat lidandet. Ibland är energin i våra kroppar så stark att vi inte vågar stanna 
med den och förstå den.  

Så till ditt egna exempel, beroende på vad du kände här ovan, hur agerade du?  

A:  

 

 

 

R – result/resultat  

Vad blev resultatet av handlingen du gjorde? Vad hände?  

R:  

 

När vi vågar stanna med våra känslor och sätta in dom i den här modellen märker många av oss att 
våra ageranden inte matchar dom människor vi vill vara. Vi kanske gömmer oss eller känner ett stort 
skav. Många gånger handlar det om att vi inte känner våra känslor hela vägen utan tycker att det är 
andras fel att vi gör som vi gör. När vi får fatt i våra känslor har vi ett val att kunna uttrycka dom, ta 
ansvar för dom och välja en värdefull riktning.  

 

REFLEKTION OCH ÖVNING:  

CTFAR – du kan nu göra den här övningen igen och igen. DU kan ta känslor som väckts i dig och 
sätta in dem under F, för att sedan fylla i resten. Det här är en vacker process att gå igenom för att 
kunna omfamna dina känslor och frodas i ditt liv. Det är en övning för att kunna särskilja dina tankar 
och känslor från varandra så att du kan bli mer känslomedveten.  

Utforskande fråga:  

I vilka situationer blandar du ihop tankar och känslor? Finns det situationer där du blandar ihop både 
tanke, känsla och handling?  

 


