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VI FLYGTER IKKE LÆNGERE FRA VIRKELIGHEDEN MEN IND I DEN

TRANSFORMATION
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MARKEDET FOR 
FORANDRINGSREJSER 
ER STIGENDE 
Rasmussen Travel mærker at flere og flere menneker henvender 

sig til hans rejsebureau, fordi de har svært ved at føle glæde ved det 
de laver, og den måde de lever deres liv på. Derfor er efterspørgslen 

på forandringsrejser stor. 
Af Flemming Larsen

Hans Erik Rasmussen ser ud over Andesbjergene på en af 

sine mange forandringsrejser

Forestil dig, at du sid-
der på Noma og ved, 
at maden smager 

godt, men du smager det 
ikke. Forestil dig, at du 
er på Bali, og du ved, her 
er smukt, men du ser det 
ikke. Forestil dig igen, at 
du elsker med din kæreste, 
men du mærker det ikke.
Forestil dig nu, at du efter 
en dags vandring sidder på 
afsats på en bjergskråning 
og ser ud over en grøn dal 
med udsigt til hvidklædte 
bjerge i baggrunden og 
nyder stilheden, synet og 

den friske luft.
Du føler, at der er sket en 
forandring inde i dig selv. 
”Det at bruge sin krop er 
vigtig. Dit følelsesliv sid-
der i den”, siger Hans Erik 
Rasmussen.
Manden, som siger disse 
ord, er ikke en hr. hvem 
som helst. Han har i de 
sidste næsten 40 år arbej-
det med at arrangere rejser 
til Sydamerika fra sit lille 
specialrejsebureau i den 
gamle mølle i Førslev nær 
Haslev. Skræddersyede 
rejser, hvor den personlige 
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udvikling indgår som et 
større eller mindre element 
på turen.
På disse rejser har han haft 
mange mennesker med, 
som har haft svært ved at 
føle glæde med det de lave-
de og den måde, de levede 
deres liv på. 
”De levede et liv, som deres 
krop og sind ikke havde 
det godt med, og derfor 
var de blevet søgende på 
at finde veje til en mere 
autentisk måde at leve livet 
på”, siger Hans Erik Ras-
mussen.

”Det har især været am-
bitiøse mennesker, som 
har været vant til et højt 
tempo, kontrol og plan-
lægning, der har været 
søgende”, siger Hans Erik 
Rasmussen.

Hans Erik Rasmussen kan 
derfor sagens genkendende 
det, som trendforskerne 
spår, bliver det næste 
mange mennesker vil ef-
terspørge i livet. 
”Ja, det er hel klart mit 
indtryk, at det er stigende”, 
siger Hans Erik Rasmus-

sen og henviser til egne 
erfaringer, men også fra 
de kontakter, han har til 
andre udbyder af personlig 
udvikling og indre rejser.

DER SKAL OGSÅ VÆRE 
TID TIL DET UVENTET OG 
UPLANLAGTE
Derfor er Hans Erik Ras-
mussen i dag mere foku-
seret på at kunne tilbyde 
rejser, hvor det er det lige 
så vigtigt at have tid til 
refleksion, og mødet med 
det uventede, og det uplan-
lagte som det at have tid 
til det planlagte og sidde 
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ned og nyde en god udsigt. 
Derfor handler rejserne sig 
ikke så meget om at blive 
fysisk udfordret, at komme 
frem hurtigst muligt eller 
at kunne hakke oplevel-
serne af efterhånden som 
programmet for turen 
afvikles. 
Omdrejningspunktet i de 
rejser, der tilbydes fra det 
lille, hyggelige rejsebureau 
i Førslev, er den fysiske 
vandring. Gerne i områder 

i Sydamerika, hvor stilhe-
den og en storslået natur 
giver god grobund for 
fordybelse og refleksioner.
På vandreturene kan der 
være lagt andre elementer 
ind, som ophold hos en 
lokal værtsfamilie på en ø 
i Titicaca søen eller delta-
gelse i en ceremoni, hvor 
indtagelse af ayahuasca 
kan indgå. 
Opskriften er dog næsten 
altid den samme:

• Turen skal have en vis 
varighed – gerne op til 4 
uger

• Deltagerne skal ud af 
deres komfort zone og 
dermed også kunne slippe 
for kontrol og behovet for 
planlægning 

• Der skal være en vis form 
for fysisk element i rejsen 
det være sig vandring, 
men også dans eller yoga 
kan indgå

• Der skal være nogle at tale 

med og dermed mulighed 
for refleksion sammen 
eller alene.

FORANDRINGERNE KOM 
IKKE MED DET SAMME
Der går dog altid et stykke 
tid, før deltagerne for-
nemmer roen, og dermed 
begynder at mærke sig selv 
igen. I en case, som Hans 
Erik Rasmussen henviser 
til, og som kan findes på 
YouTube, fortæller en tidli-
gere deltager om sin ople-
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velse med en af rejserne. 
Her fortæller deltage-
ren, hvor svært det var at 
omstille sig til, at hjernen 
ikke skulle lave noget. Som 
deltageren siger, ”det var 
hele tiden en kamp mellem 
kroppen, der sagde ”slap 
af ”, og hjernen, der sagde 
”vi skal videre, vi skal 
optimere”. 
Derfor nød han ikke na-
turen og var mere irriteret 
over, at der ikke skete 

noget. Det var først 6-7 
dage efter start og på en af 
vandreturens stigninger, at 
det endelige vendepunkt 
kom, og hvor han senere 
har kunnet konstatere, at 
her skete der en forandring 
i hans liv. En forandring, 
der for ham betød en va-
rig, positiv ændring i hans 
erhvervsaktive rolle som 
direktør, men også i hans 
privatliv. 
Det, der får forandringen 

til at ske, er ifølge Hans 
Erik Rasmussen mødet 
med andre mennesker, at 
du kommer til at indgå i 
en anden sammenhæng, at 
det foregår i et andet miljø, 
og at du bruger kroppen 
anderledes. Dermed får du 
nogle påvirkninger, der er 
anderledes end dem, du 
er vant til derhjemme, og 
dermed aktiveres der nogle 
sider af dig selv, som er 
med til at skubbe, foran-

dringen i gang. 
”Evig stilstand er død”, 
siger Hans Erik Rasmus-
sen, og derfor er det så 
vigtigt at komme ud og få 
aktiveret andre sider af sig 
selv for igen at komme til 
at mærke livet■
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INKASTIERNE ÆNDREDE 
SVENS LIV

Forestil dig at stå på en 

lille bjergafsats i fire 

kilometers højde, og se 

ud over landskabet med bjerge, 

hvor toppene er dækket af skyer. 

18 dage i et meget anderledes 

miljø, en stilhed, der gør, at ly-

den fra dine egne støvler er det, 

der støjer mest, og en dagligdag, 

hvor det eneste, man skal for-

holde sig til, er at gå fra sted til 

andet.

De første dages vandring var 

så hårde og uvant for Sven 

Salwin, at han først på den 

fjerede dag var klar til at for-

tælle om sine oplevelser til den 

YouTube film, som på blev 

optaget undervejs på turen. Her 

fortæller Sven blandet om at 

gå i seng kl. 16 for først igen at 

komme ud af teltet kl. 6 næste 

morgen. 

”Sikken en tur, min måde at se 

livet på blev fuldstændigt ander-

ledes”, siger Sven Salwin. 

Det gjorde et stort indtryk på 

Sven Salwin at se folk så langt 

væk, som sad og spiste på gulvet 

og ejede så lidt og så alligevel 

var så glade.

Når vi kom på besøg hos en fa-

milie, fik vi tilbudt et tæppe, så 

vi kunne sidde på gulvet uden 

at blive beskidt, husker Sven 

Salwin det. Det er et så meget 

anderledes liv end det, vi havde 

derhjemme.

”Jeg har derfor taget det med 

hjem fra turen, at vi skal være 

glade over det, vi har, for vi har 

det fandengaleme godt”, siger 

Sven Salwin.

Men ellers er det Sven Salwins 

vurdering, at roen, det ukendte 

miljø, vandreturen, tiden til 

refleksioner og det at møde og 

være sammen nogle rigtig søde 

og venlige mennesker var det, 

der gjorde forskellen og det, 

som sammen med vægttabet 

gjorde, at han blev forandret 

som menneske.

”Mit liv er blevet mere spiri-

tuelt, og jeg er blevet en rigtig 

god lytter”, siger Sven Salwin på 

spørgsmålet om, hvad han har 

fået ud af turen. 

MILEPÆLEN 

Startskuddet på ændringerne 

i Sven Salwins liv startede med 

en fortælling om en, der skulle 

til Peru og vandre en 110 km 

tur ad de gamle Inkaveje.

”Jeg vil med”, sagde 68-årige 

Sven Salwin.

Det kan du ikke var svaret. 

Du er alt for tyk. Hvis det over-

hovedet skulle være muligt at 

komme med, så skulle han tabe 

minimum 30 kilo. Det var ikke 

kun et hensyn til Sven Salwin 

om at kunne bære sig selv, men 

også et hensyn overfor det mul-

dyr, som skulle bære ham på en 

mindre del af rejsen.

”Denne her tur kan sgu blive 

milepælen for at ændre mit liv”, 

siger Sven Salwin.

Men først skulle han kæmpe 

med vægten og en krop, hvor 

musklerne først skulle genop-

bygges. 

4 dage før afrejse havde Sven 

tabt over 20 kilo, musklerne var 

tilbage og han var klar til rejsen 

til Peru.

TIDEN EFTER TUREN
”Jeg var kommet til et sted i 

livet, hvor jeg havde lidt svært 

ved at være rigtig glad”, siger 

Sven Salwin. 

Sven Salwin kan huske, at han 

før i tiden kunne blive irriteret 

på de mennesker i køen i su-

permarkedet, der var for lang-

Med en krop på 130 kg, et skelet uden synlige muskler og en alder, der er tæt på den gennemsnitlige 
levealder i Peru, var en vandring i bjergene i Peru ikke lige det første, man ville foreslå Sven. Men for 
Sven var det startskuddet til et liv, der ud over vægttabet også gav ham energien tilbage 

Af Flemming Larsen



Efter nogle hårde dage i 

Andesbjergene, kom glæden 

med livet tilbage til Sven
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somme. Nu taler han med dem 

i stedet for og oplever en stor 

glæde ved det.

Sven Salwin fortæller, at han 

fortsat arbejder, selvom han er 

ved at være 74 år, og at han efter 

turen blev meget bedre til sit 

job. Han har fået mere respekt 

for andres mening og tager sig 

tid til at lytte til, hvad der bliver 

sagt, hvilket han ikke har gjort i 

samme udstrækning før.

Vægten er stadig på et sundt 

niveau, men træning er nød-

vendigt, hvis den skal bevares. 

Forandringen på det mentale 

plan er stadige intakte, og li-

vet nydes i et sommerhus i 

Nordsjælland, hvor der er tid 

til ro og fordybelse efter en god 

arbejdsdag■
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Kontaktadresse
Førslev Gl. Mølle 
Førslev Møllevej 5 
4690 Haslev 
Tlf. 21 72 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.
dk

SE nr. 16 24 75 02

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2517 

Rasmussen Travel arrangerer oplevelsesrejser i først og 
fremmest Sydamerika, hvor du som deltager kommer 
ud i naturen og tæt på lokalbefolkningen.


