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Nu är det inte många dagar kvar och det känns svårt att greppa att allt här snart är slut. Tiden har 
gått så otroligt fort men jag kan glädja mig åt att vi har använt tiden här väl. 

Jag känner ett förvånansvärt starkt lugn inför hemresan. Lite som att jag kanske inte känner mig så 
djupt påverkad just nu. Men jag har fått många intryck här, det vet jag säkert och därför tröstar jag 
mig med tanken att alla nog trots allt får utlopp för sina känslor på olika sätt och att den 
känsloströmmen som slår över folk i liknande situationer kanske också kommer till mig fast bara 
senare i en annan form.  

När jag tänker tillbaks på miljöombytet det innebar att komma hit, det främmande språket och allt 
det där så slås jag av att allt ändå har gått väl. Mycket väl. De första veckorna var spännande och lite 
utmanande men sedan har det blivit en vardagskänsla här som jag tror bidrar mycket till lugnet jag 
känner. 

 Det svåraste kommer nog att vara miljöombytet att komma hem till Sverige det har jag förstått från 
andra som gjort liknande resor. Jag har levt på ett helt annorlunda sett här än hemma men jag 
kommer heller inte att leva på samma sätt när jag kommer hem. Jag ska fortsätta mitt liv som jag 
finner det och jag skräms inte över tanken på att allt kommer gå tillbaks till vardag när jag kommer 
hem. Vardag för mig är något ganska trevligt och tryggt som inte sätter en i ett så explosivt 
känslostadie och kanske är det precis det jag har fått uppleva här i ILO och här i Costa Rica, vardag. 

En otroligt spännande och utvecklande vardag i en kyrka som i ord och gärning följer i Jesus fotspår. 
Detta är jag evigt tacksam för. 


