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En rejses begyndelse Kolja Rieffestahl Hent PDF Forlaget skriver: Kolja Rieffestahl var coach for topledere
og eliteidrætsfolk med et liv præget af en hektisk og travl hverdag. Han savnede at være nærværende, at

´mærke sig selv´ og være til stede i nuet. En dag fortalte en indre stemme ham, at han var nødt til at ændre sit
liv. Han besluttede sig for at gå Caminoen i Nordspanien - vandre ad pilgrimsruten på omkring 800 kilometer

fra den franske grænse til Santiago de Compostella.

For Kolja blev det i høj grad en indre rejse. I begyndelsen ville han gå hurtigt og langt hver dag og var lige så
hektisk og forjaget som derhjemme. Hvordan kunne han bryde det destruktive mønster og komme ned i

tempo? Dag for dag og i vandringens rolige rytme beskriver han sine oplevelser og erkendelser på vejen mod
et nyt selvbillede.

Undervejs mødte Kolja inspirerende pilgrimme. Den japanske arkitekturprofessor Setsua lærte ham haiku-
digtningens kunst, russiske Maria så med det samme, at han var præstationsjunkie, en koreansk

fransklærerinde fortalte ham, at Gud findes inde i en selv, og to belgiske krigsveteraner fiksede hans vabler
med kanyle, nål og tråd. Camino de Santiago blev en uforglemmelig oplevelse for Kolja, der undervejs fandt
opskriften på et mere nærværende og mindre præstationsbaseret liv. Og lagde sin tilværelse helt om, da ham

vendte hjem.
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