
I höst åker min sambo till Camp Nobel i Timbuktu 
för att arbeta, en dröm för honom som nu äntligen 
går i uppfyllelse. I och med att han förverkligar en 

av sina drömmar har jag också blivit påmind om att ge 
mer plats åt de drömmar jag själv har. Även om de är av 
helt andra slag än att åka som FN-soldat till Mali.

Jag tänkte berätta om en av mina största drömmar 
men först bjuder jag dig med på en orolig tillbakablick. 
Sedan jag och min sambo tillsammans bestämde att 
han skulle tacka ja till Mali har mitt inre känts mer 
eller mindre som tvätten i en torktumlare. Tankarna 
och känslorna har snurrat runt och det har varit tufft. 
Riktigt tufft.

Oron har varit stor över vad som skulle kunna hända 
honom där borta och hur ensamt det kommer kännas 
här hemma. Det har varit svårt slappna av och ha tillit 
och det har varit slitsamt att hantera min egen oro. Min 
sambo har gjort så gott han kunnat. Han har berättat 
allt han vet, kramat om mig och försökt hjälpa till men 
oron har ändå stannat kvar.

I våras kände jag att den där torktumlarkänslan risk-
erade göra mig vidbränd redan innan han åkt och ut-
bränd lagom tills han vid lucia skulle komma tillbaka. 
Jag behövde ta mig i kragen och börja fokusera på det 
jag ändå faktiskt kunde påverka. Så jag bestämde mig. 
Och började fundera över det jag själv faktiskt kunde 
styra över. Lättnaden som kom till mig var fantastisk 
och lugnet har nu fått mer plats inuti mig.

Jag började lära mig mer om Mali och tapetserade 
skafferidörren med den nya kunskapen. Jag beställde 
en reseskildring med spännande bilder från landet. 
 Investerade i två vackra kartor över Afrika som nu fått 
hedersplatser i hallen och vardagsrummet. Jag kontak-
tade Invidzonen och redan samma dag kom ett generöst 
mail från en mentor med ”stora kramar” som avslutning. 
Jag har gråtit krokodiltårar. Låtit tårarna få ta plats 
utan att försöka stoppa dem, reda ut orsaken eller dölja 
att det känns tufft. Gråten hjälpte mig släppa på rädslorna 
och oron och det kändes som att den där obehagliga 
torktumlaren äntligen började varva ned.

Johannas
Det här med att drömma. Att våga formulera det jag önskar och 
längtar efter. Tro på att det kan bli verklighet. Berätta för andra.  
Och fortsätta tro på min dröm även om inte alla runtomkring gör det.

DRÖMMAR
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Jag började fundera över vad jag istället ville fylla mig 
själv med. Vad som var viktigt för mig. Hur jag ville 
att min höst skulle bli. Vad jag skulle kunna passa på 
att göra när jag hade mer tid med mig själv.

Det är här bakningen kom in i bilden. Ett intresse 
som vuxit till en av de mest betydelsefulla delarna i mitt 
liv de senaste åren. Som både bidragit till min egen och 
andras njutning och som jag märkt gett ringar på vatt-
net på många olika sätt i form av glädje, gemenskap och 
samtal kring vikten av att ge plats åt alla sinnen.

Bakningen hjälper mig att vara i nuet. För att kakorna 
ska bli goda behöver jag fokusera på receptet och även 
om jag inte följer det i detalj behöver jag tänka och vara 
närvarande. Att få använda händerna hjälper också till. 
Se hur vackert degen växer fram och känna smetens 
nyanser allteftersom jag knådar eller rör ihop ingredien-
serna. Dofterna är ljuvliga. Och att provsmaka små-
kakesmeten innan kakorna gräddas, det är en sådan där 
skön känsla av barndom för mig. Att leva enkelt, i nuet 
och med lite busighet. Det är ett sinnestillstånd jag vill 
vara i mycket och ofta i höst när sambon är utomlands 
och jag är hemma.

På samma sätt som det ibland kan vara svårt för  
omgivningen att förstå min sambos beslut att åka 
till Mali kan det vara svårt för andra att förstå hur 
bakningen kan vara så viktig och betydelsefull för 
mig. Det är ok. Alla behöver inte förstå eller gilla mina 
drömmar. Varken de ätbara småkakedrömmarna eller 
de drömmar jag har om att våga använda bakningen 
som metafor för livet i min profession som coach.  
Men jag blir ändå glad och tacksam om de som tvivlar 
åtminstone vågar sig på att provsmaka en liten bit av 
mina småkakedrömmar. På samma sätt som jag vet hur 
otroligt mycket det betyder för min sambo om de som 
känner rädsla inför Maliuppdraget ändå tar sig modet 
att vara nyfiken för att förstå mer.

Sambon kommer hem lagom till lucia. Perfekt ju.  
Då passar det ju utmärkt att välkomna honom med inte 
bara en varm kram utan även färskt hembakat saffrans-
bröd. Vilken härlig känsla. Det ser jag fram emot. 

Stora kramar från mig!
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Du, hösten är här.

Ett utmärkt tillfälle

att förnya sig på!

Förändra sig...

Ja, du. Det här var spännande!...Vi måste försöka

se saker ur ett HELT 

NYTT perspektiv!

Johanna
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