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VARBERGSPOSTEN MÖTER: Jennyli Gustafsson

Jennyli Gustafsson hoppas att hennes böcker ska få så många som möjligt att förstå att de är större än de tror. Här sitter hon och myser med sin älskade hund Micho.

Författandet fick
Jennyli Gustafsson
att hitta hem
En av hennes böcker har liknats med Bibeln. Jennyli
Gustafsson skriver om själsliga ting och vill öppna folks
ögon för en kommande förändring.
För ganska exakt tio år sedan
påbörjade Jennyli Gustafsson sin
bana som författare. Boken fick
titeln Gud har en plan, och blev
den första i en trilogi. Strax före
bokmässan släppte hon den sista
boken i en annan trilogi, med liknande tema.
– De handlar om oss människor
ur ett andligt perspektiv, säger hon.
Men låt oss börja från början.
Hittade inte rätt

Jennyli Gustafsson har alltid
trott på att det finns ett liv efter
döden, och som barn höll hon på
med magiska ritualer på låtsas.
När hon var några år äldre hade

hon förhoppningar att någon från
andevärlden skulle skriva ett meddelande via henne.
– Men det var en sån tanke som
dök upp och försvann, sedan tänkte
jag inte mer på det, säger hon.
Längre fram skulle det visa sig
att förhoppningarna skulle infrias. Men vägen dit var allt annat än
spikrak.
– Jag gick naturvetenskaplig
linje på gymnasiet och det är både
en motsats och ett komplement
till det andliga. Då fick jag insikt i
hur det hänger ihop, säger Jennyli
Gustafsson.
Efter gymnasiet studerade hon
musik på Helsjöns folkhögskola,

”Jag hittade inte
riktigt hem och
visste inte vad jag
skulle göra.”
Jennyli Gustafsson

utbildade sig till massageterapeut
och jobbade som det ett tag. Hon
har även prövat på bland annat
restaurangbranschen och jobbat
inom psykiatrin. Men ingenting
har känts rätt.
– Jag hittade inte riktigt hem och
visste inte vad jag skulle göra.

Slog näven i bordet

Efter att ha gått flera olika kurser, deltagit i flera seanser och träffat olika medium tröttnade hon på
att söka efter ledtrådar till hennes
uppgift i livet.
– Jag gick alltid därifrån besviken
och jag hittade inte de svaren jag
letade efter. Till slut blev jag arg
på livet eller universum och slog
näven i bordet. Jag sa att ”om det
finns en gud, knuffa till mig”, säger
Jennyli Gustafsson.
Och hon fick en knuff. Hon säger
att det kan ha varit inbillning, men
i dagsläget spelar inte det någon
roll. Strax därefter gick hon på en
föreläsning om inka-traditionen
och under föreläsningen förstod
Jennyli att hon till slut hittat rätt.
– Saker började falla på plats och
jag lärde mig hur jag kunde interagera med de krafter som finns
i Moder jord och Fader himmel. Jag
började känna mig mer hemma i
mig själv, säger hon.
Förlust blev startskott

2006 gick Jennylis plastmamma
bort.
– Då fick jag en ingivelse och satte
mig med papper och penna.
Som barn hade hon hoppats att
någon från andevärlden skulle skriva meddelanden via henne, och nu
var det precis det som hände.
– Först blev det ganska mycket
personligt men i början av 2007
blev det en annan stil på det som
kom. Det blev tydligare och mer
kompletta meningar och högre
sanningar om livet, säger Jennyli
Gustafsson.
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FAKTA
Jennyli Gustafsson

Ålder: 43 år
Bor: På Håsten
Uppvuxen: I Borrås utanför
Ullared

Familj: Sambon Christian,

sonen Antonio, 12 år och dvärgpinschern Micho.

Gör: Frilansande musiker och

författare. Just nu är hon mycket
ute och marknadsför sin senaste
bok.
– Jag gör det året ut. Sedan ger
det sig till våren vad jag ska
göra, säger hon.

Tips till den som är vilse i

livet: – Läs mina böcker, haha!
Nej, men sluta leta efter svaren
utanför dig. Vänd frågan mot
dig själv och till universum. Det
var då svaren började komma
till mig.

Hon informerades om att det
som skrevs skulle bli en bok, och
att den skulle bli klar redan innan
julen samma år.
– Den var klar i juni. Det bara flöt
på, säger hon.
Boken Gud har en plan publicerades, och sedan dess har Jennyli
Gustafsson fortsatt med sin kommunikation med andevärlden –
och sitt författande.
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