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VASASTAN

Förr energiingenjör. Nu 
även kärlekscoach. Vi 
i Vasastan har träffat 
känslomannen Jackie 
Bergman och snackat 
om att göra upp med 
rädslan.

Du håller föredrag på temat 
kärlek och rädsla. Hur snöade 
du in på det?

– För 30 år sedan hörde 
jag på bilradion någon som 
påstod att det bara fi nns två 
grundkänslor – kärlek och 
rädsla. Så kan det inte vara, 
tänkte jag, men det där stan-
nade kvar i huvudet ändå. Då 
och då testade jag påståendet 
och kom fram till att de fl esta 
upplevelser går att härleda till 
antingen kärlek eller rädsla.

Vad vill du lära folket? 
–  Min avsikt är att få folk 

att nå sin fulla potential – bli 
det bästa de kan vara. Jag vill 
att alla ska ha bättre liv, bli 
det de är ämnade att vara. 
Är vi inte det orsakar vi om-

givningen en massa onödigt 
lidande. Det gäller att maxa 
rock ’n’ rollen i livet, det är 
för mig ett uttryck för maxad 
lycka.

 Vad säger du?
– Jag berättar om hur man 

bygger en självbild utifrån san-
ningen att vår innersta kärna 
är kärlek.

Vilka vänder du dig till?
– Från mellanstadiebarn 

och uppåt. Jag föreläser i 
skolor, på arbetsplatser och 
för allmänheten.

Du vill hjälpa folk att nå sin 
fulla potential. Måste man vara 
kärleksfull för att lyckas?

– Du kan komma väldigt 
långt på rädsla, det fi nns det 
många exempel på inom 
näringslivet. Men du har be-
tydligt roligare på vägen och 
kommer längre med kärlek. 
Mod är när kärleken är star-
kare än rädslan.

Hur gör man då?
– Du måste ha en önskan 

om att vara kärleksfull. I vår 
värld tror vi att kärleken kom-
mer fl ygande i romantiska 
ögonblick. Det kan vara så, 

men jag tror att det hela är mer 
av viljeakt. Man bestämmer 
sig helt enkelt. Man måste ac-
ceptera att man har inre kärlek 
som vill komma till uttryck. 
Det gäller att ta sig till en plats 
där man kan ta ge kärlek.

Och det är?
– Det är bara att streta på 

tills du hittar den. Du får ta 
reda på vad du behöver för 
att nå dit. 

Varför är vi så rädda för kär-
lek?

– Vi är rädda för att inte 
bli älskade eller accepterade. 
Då är det bättre att klippa av 
tror vi. Vi har alla en längtan 
efter ett ursprungstillstånd där 
allt hänger ihop. Förlossning 
och uppväxt innebär en massa 
separation, målet är att våga 
söka sig tillbaka till ursprungs-
känslan av enhet.  

Vad driver dig?
– En övertygelse om att vi 

måste titta djupare på vilka 
behov vi egentligen har om 
den här planeten ska överleva. 
I dag hänger vi upp oss för 
mycket på symbolerna som 
står för det goda livet. För-

utom lite tak över huvudet, 
en möjlighet att hålla sig hel, 
mätt och ren och en känsla av 
samhörighet, behöver vi inte 
så mycket. I brist på samhö-
righet och självkänsla bygger 
vi vårt självförtroende genom 
att skaffa oss symboler.

Har du själv valt bort något 
för att bli mer kärleksfull?

– Jag har valt bort en spik-
rak karriär som projektledare 
för jätteprojekt inom energi-
branschen – i dag gör jag det i 
mindre skala. Och jag har fl yt-
tat till stan från Sollentuna för 
att slippa ha bil. Samtidigt har 
jag slutat med fritidssysslan att 
bygga hot rod-bilar. 

Är du lyckligare i dag?
– Ja, nästan varenda dag går 

åt rätt håll. 
Men du är skild. Är inte det 

motsägelsefullt?
– Jo, defi nitivt. Men jag 

jobbar fortfarande på att ta 
reda på vad som inte funkade. 
I dag är jag betydligt bättre på 
att stå kvar när det blåser. 

Hur har vi nytta av kärlek på 
jobbet?

– Rädsla skapar tvivel och 

begränsar dig. Vill du bli så 
bra du kan på jobbet, i fa-
miljen eller i det sociala livet 
– förverkliga dig själv – så 
handlar det i slutändan bara 
om kärlek.

Finns det några nackdelar 
med att byta till ett mer kär-
leksstyrt liv?

– Du kan få släppa några 
tidigare kompisar om de är 
alltför rädslostyrda.

Det är mest kvinnor som 
lyssnar på dina föredrag. Blir 
du ofta raggad på?

– Nej, men jag får upp-
skattning. Det kommer ofta 
fram kvinnor och säger: Oj, 
vad du är modig, det här 
skulle jag aldrig våga prata 
om. Det beror väl på att det 
fi nns så få manliga förebilder 
när det gäller kärlek. 

Tjänar du stora pengar på 
dina föredrag?

– Nej, men jag borde göra 
det med tanke på hur bra de 
är.

Andreas Jennische

08-545 870 73

andreas.jennische@

innerstadspress.se

Jackie Bergman är kärlekscoachen som lever rock ’n’ roll

Han är en jävel på kärlek
Ålder: 56 år.

Bor: Vulcanusgatan.

Familj: Särbo och en 

dotter.

Aktuell som: Kärleks-

coach.

På meritlistan: Pro-

jektledare inom ener-

gibranschen, studier i 

psykologi. 

Därför älskar jag Vasa-

stan: ”Det är bra vibbar 

här. Akademiskt men 

ändå vaket.”

JACKIE BERGMAN

Jackies tre tips på hur 

du blir mer kärleksfull 

och får ett bättre liv:

Känn efter vad du be-

höver för att manifes-

tera lite mer kärlek.

Fråga dig själv om det 

är kärlek eller rädsla 

som styr just nu. Sträva 

åt kärleken.

Våga tro att din inner-

sta kärna är kärlek.

✔

✔

✔

TRE KÄRLEKSTIPS

PÅ HEMMAPLAN

EN VIND AV KÄRLEK. Jackie Bergman bestämde sig för att bli en bättre man. Tidigare var han en storfräsare inom energibranschen och byggde hot rod-bilar på fritiden. Nu håller han föredrag 

om kärlek och seglar med katamaran.  FOTO: ANDREAS ENBUSKE
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