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NILLA GUNNARSSON har gjort en inspirerande 
resa och hittat sin väg genom att lyssna till sin inre 
guidning, som har väglett henne steg för steg. Nu 
är hon utbildad Transformational Break-Through 
Coach och NLP Master Practitioner, och hon brinner 
för att hjälpa andra. Cissi Williams ställde några 
frågor till Nilla.

Här möter vi fem av våra läsare, som alla 
arbetar med hälsa för kropp, sinne och själ.

•  NILLA GUNNARSSON, Transformational 
NLP-coach, berättar för oss om hennes 
intuitiva resa till hälsa och sundhet.

•  ANNA HÄGG, Reconnective Healer, 
förklarar hur vår kropp och vårt liv kan läka 
av att vi släpper hjärnan och lyssnar till 
hjärtat.

Spännande MÖTEN
Inspire: Hur började din resa mot inre läkning?

Nilla: Det började med att jag mådde dåligt och var 
utbränd. När det hände bodde jag i Prag i Tjeckien, 
och där ställer man helt enkelt inte diagnosen 
utbrändhet. Jag blev alltså inte sjukskriven utan 
fick istället rehabilitering, som bestod av tre 
terapibehandlingar i veckan; magnetterapi, aqua-
pilates och sjukgymnastik. Och så fick jag ett slags 
bad då och då, med salter i. 

Inspire: Fick du den här behandlingen via den 
tjeckiska sjukvården?

Nilla: Ja, precis. De har en helt annan inställning 
till hälsa än vad jag var van vid. Då hade jag inte 
förmågan att ta till mig hur stort det här var, utan 
var mest sur för att jag inte blev sjukskriven. Men det 
var någonting som hände i den här processen, och 
jag började omvärdera min hälsa och min inställning 
till att vara frisk. Mitt undermedvetna började förstå 
att behandlingarna fungerade, och under den här 
tiden slutade jag även att röka. Det var som om hela 
mitt undermedvetna ville att jag skulle bli hälsosam. 
Nu känns det som att mitt gamla jag dog; jag gjorde 
slut på en destruktiv relation, blev “utbränd”, slutade 
röka, och istället började jag ta hand om min hälsa. 

Under den här tiden började jag även läsa 
buddhistiska texter, utövade meditation och 
isolerade mig. Det var lite grann som om jag gick 
in i min egen healing retreat. Min kusin föreslog att 
jag skulle titta på filmen The Secret och efter att ha 
sett den började jag praktisera ask, believe, receive 
(be, tro, ta emot). Jag testade metoden första gången 
genom att be till Universum om att jag skulle hitta 
en egen lägenhet. Jag visualiserade att jag bodde i en 
lägenhet som inte kostade mer än vad jag betalade 
nu när jag bodde i ett kollektivt boende. Det här är 
egentligen helt omöjligt när man bor i Prag, särskilt 
som utlänning då man ofta får betala 5-6 gånger mer 
än tjeckerna. Men inom bara en månad var det en 
vän till mig, som är gift med en tjeck, som undrade 

om jag ville hyra deras lägenhet eftersom de skulle 
åka till Singapore på två år.  Skillnaden i hyra var 
endast 700kr per månad! Jag förstod då att det här 
med att be Universum om hjälp verkligen fungerar.

När jag väl var i mitt nya boende förstod mitt 
undermedvetna att jag nu var trygg, och då kunde 
allt annat rasa. Allt inom mig som jag var tvungen 
att läka kom upp till ytan, och jag gick in i en väldigt 
intensiv period av inre läkning. 

Inspire: De fysiska behandlingarna hjälpte dig till en 
kroppslig detox , men vad gjorde du för att hjälpa 
dig i din känslomässiga detox?

Nilla: Jag började söka på internet och läste 
böcker, t.ex. You Can Heal Your Life av Louise Hay. 
Samtidigt fortsatte jag med den fysiska läkningen 
och gick länge i Bowenterapi. Jag förstod också att 
jag var allergisk mot gluten och mjölkprodukter, 
och när jag hade uteslutit de födoämnena från min 
kost mådde jag otroligt mycket bättre. Min läkare 

En
INTUITIV
väg till

hälsa

•  ANDERS BLOMKVIST har spännande 
information om hur Earthing (jordning) 
kan få hela kroppen att må bättre.

•  MONA LUNDSTRÖM och MARIA 
WEMRELL, berättar om hur de kom att 
bli shamaner, samt om 
kursen de har utformat 
för kvinnor; Rainbow 
Woman.

“Allt inom mig som 
jag var tvungen att 

läka kom upp till 
ytan”



Jag har i mitt liv, här och nu, tagit steget till att 
leva i ärlighet med mig själv, bl.a. genom att arbeta 
med det jag innerst inne alltid har velat göra – att 
hjälp andra läka och må bra. Jag har lärt mig att 
respektera och lyssna på min kropps signaler och jag 
följer medvetet min intuition i ännu högre grad än 
vad jag gjorde tidigare, för jag vet att den alltid leder 
mig rätt. Nu lever jag min egen inre sanning och för 
mig har det inneburit den största befrielsen av alla: 
friheten att få leva som mig själv, som den jag är.

Vill du veta mer? Besök www.inspirilla.com

använder man sig av processer som länkar klienten 
samman med hans/hennes egen högre visdom och 
själsliga styrka. 

Och jag känner att det finns så många olika sorters 
kryddor i den här soppan! Sparkles and rainbows! 
Som jag ser det öppnar de här kryddorna upp för 
en fantastisk utvecklingspotential i klienten; inom 
NLP:n utgår man från att vi alla har de resurser 
vi behöver inom oss för att lyckas. Och inte bara 
resurser inom det undermedvetna, utan även själsliga 
resurser.  

Det som är så härligt inom Transformational NLP 
är att det finns en värdegrund som dels säger att 
vi har en själ och dels menar att det finns en större 
verklighet runtomkring oss. Som coach har man 
det perspektivet och ser hela tiden till det vackra 
som finns i klienten, till den vackra själsliga, eviga 
essensen. Klienten själv behöver inte tro på att det 
finns en själslig dimension. Bara det att jag som 
coach har den här högre medvetenheten – och håller 
intentionen att hjälpa min klient att finna sin egen 
själsliga, unika essens – hjälper min klient att börja 
länka sig samman med de inneboende resurser och 
den visdom som finns i allas vår högre medvetenhet. 
Jag använder inte ord som “själ” till en klient som 
inte tror på en själ, utan använder istället andra ord, 
såsom “högre visdom” eller “högre visa jag”. De flesta 
kan relatera till de orden.  

Inspire: Hur har ditt liv förändrats sedan din tid i 
Prag?

Nilla: Mitt liv idag är väldigt annorlunda mot 
när jag levde i Prag. Jag bodde där i nästan åtta år, 
och arbetade hårt inom flera olika branscher och 
skaffade mig enorma mängder erfarenheter och stor 
livsvisdom på de flesta plan. Men jag fick lära mig 
“the hard way”. Både min kropp och mitt psyke tog 
ordentligt med stryk pga. de val jag gjorde. 

Till det yttre är den stora skillnaden att jag nu 
lever väldigt mycket hälsosammare, att jag arbetar 
med människor som jag älskar och att jag kan 
hjälpa andra på ett sätt som jag vet fungerar. Men 
den största skillnaden på hur jag lever nu är hur jag 
förhåller mig till mig själv. Förut pushade jag ofta 
mig själv till min yttersta gräns för vad jag klarade 
av; fysiskt genom arbete och festande, psykiskt i 
destruktiva relationer, och genom att gå emot min 
egen inre röst om vad och vem som fick mig att må 
bra. 
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SPÄNNANDE MÖTENföreslog att jag även skulle börja med Bikramyoga, 
och den var väldigt bra för mig.

Efter ett tag kände jag att det var dags att flytta 
hem till Sverige igen. Den insikten kom jag till efter 
att ha gjort en övning som gick ut på att hitta mitt 
högsta syfte. I övningen fick jag upp två saker: att 
jobba med mat och att jobba med människor som 
terapeut. Jag avfärdade det sistnämnda eftersom jag 
trodde att det skulle ta för lång tid, och valde istället 
med förnuftet och utbildade mig till att jobba med 
mat. 

När jag väl kom hem verkade det som att jag nu var 
redo att titta på mina destruktiva relationsmönster 
– jag gick tillbaka till en relation som var 
superdestruktiv. Efter ett tag förstod jag att det ju 
inte var kärlek och relationen tog slut. Då började 
läkningsarbetet med att titta på de mönster jag hade 
inom mig som gjorde att jag var så självdestruktiv, 
och som hade gjort att jag hade dragit till mig den 
här relationen. 

Efter det var det dags för mig att hitta NLP:n; jag 
gick till en NLP-coach och förstod att jag inte är ett 
offer för mina känslor utan att jag kan bestämma 
själv. Jag behövde inte känna allting, jag kunde välja 
hur jag ville tänka och tolka det som hade hänt. Jag 

förstod då att jag själv hade kontrollen över hur jag 
vill må, och det var så otroligt häftigt för mig.

Sedan läste jag Inspire och såg att det också fanns 
ett väldigt, och uttalat, själsligt och andligt sätt att 
se på och använda sig av NLP som ett verktyg för 
inre läkande och själsligt växande. Och då var det 
som om mitt undermedvetna bara visste att det var 
det här jag skulle göra och att jag nu var redo för det. 
Jag har alltid låtit min intuition guida mig; från det 
att jag flyttade till Prag och min läkning där, till att 
jag flyttade hem igen. När jag började min NLP-
utbildning visste jag djupt inom mig själv att det här 
var rätt för mig, och att jag ville jobba med att hjälpa 
andra.

Inspire: Nu jobbar du med Transformational NLP. 
Hur skulle du beskriva den sortens coaching?

Nilla: Man går verkligen på djupet med den här 
formen av NLP. Först identifierar man det som 
orsakar ett problem i klientens liv och sedan 

“Nu lever jag min egen 
inre sanning”


