UMA EXPERIÊNCIA DE IMERSÃO
Como você imagina sua viagem rumo aos caminhos de Santiago de Compostela? As expectativas são muitas e podem variar de
peregrino para peregrino. Contudo, somente aqueles que já
viveram uma experiência de peregrinação sabem o quão
engrandecedora pode ser esta vivência. Por isso, hoje falaremos
um pouco mais sobre a preparação mental para a realização do
caminho de Santiago de Compostela. Quer saber mais?
ARRUME AS MALAS E EMBARQUE CONOSCO NESTA AVENTURA.

O CAMINHO DE SANTIAGO:
uma experiência de imersão

A primeira coisa que você precisa saber é que há várias
formas para preparar-se para o caminho de Santiago de Compostela, todas elas únicas e imprescindíveis, mas uma coisa é
certa: a real preparação acontece a partir do momento em que
você toma a decisão de fazer parte desta experiência. Mas e
depois?
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MENTE LIVRE, CORPO LEVE:
preparação mental para o caminho

Uma das principais dúvidas dos peregrinos é justamente
em relação à preparação mental. "Como proceder? O que
providenciar?" Seu espírito precisa estar preparado para que
a imersão seja completa. Entretanto, esta preparação não
possui uma receita ou fórmula exata a ser seguida. Ainda que
você leia, pesquise, escute a experiência de outras pessoas,
nada disso será suficiente para te preparar. Isso porque a
resposta está dentro de você.”
"Mas então, como vocês podem me ajudar neste processo
de preparação?". É simples! Te guiando nesta autodescoberta e compartilhando as percepções que obtivemos ao longo
desses 20 anos que temos com as experiências no caminho
de Santiago de Compostela.
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QUEBRANDO LIMITES:
superação a cada quilômetro

Caminhar cerca de 20 quilômetros por dia, de fato não é algo
simples, e por isso é uma questão que preocupa a muitos. "E quanto
ao cansaço? Meu corpo é fraco, será que sou capaz?".
Haverá subidas, descidas e obstáculos. Isso tudo sob sol e chuva,
acompanhado da brisa leve do clima europeu. A saudade do lar e
o cansaço também são questões difíceis para muitos. Contudo, a
força que nos move ao longo do caminho é inexplicável, força esta
que nos torna capazes de realizar o trajeto com muito
companheirismo e alegria em nossos semblantes.
Esses primeiros dias são determinantes, só a força de vontade
nos faz avançar e uma boa preparação mental é essencial. Depois
seguem-se uns dias em que nos sentimos tão confiantes que julgamos que já nada nos quebra – normalmente é quando algo nos
atinge de tal forma que nos quebra pela raiz. Pelos últimos dias, o
cansaço acumulado é grande e a ansiedade da chegada aumenta.
Nosso conselho? Permita-se abstrair de quaisquer luxos e
amarras terrenas. Esta é uma experiência de redescoberta que
exige entrega e confiança em si mesmo.
Mas, lembre-se: você não
estará sozinho. Ao longo de
todo o caminho haverá um
veículo de apoio para os
momentos de exaustão,
água para que você se
mantenha hidratado e o
apoio mútuo dos guias e
outros peregrinos que estarão ao seu lado
nesta aventura.
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CATARSE EMOCIONAL:
permita-se sentir

Você precisará ter metas e estabelecer algo que te fortaleça
nos momentos de fraqueza. Por isso, é importante que você
trace seus objetivos para esta viagem e lembre-se deles ao
longo de todo o caminho. O que te fez chegar até aqui? Qual o
seu propósito de vida? O que te move hoje? Sua família, sua religião, seus valores?
Permita-se sentir todas as sensações que o caminho irá te
proporcionar: a curiosidade, o êxtase do desconhecido, as
pequenas felicidades, e até mesmo o cansaço. Cada um desses
sentimentos fazem parte da experiência catártica que é o
caminho de Santiago de Compostela.

CONVIVÊNCIA
compartilhando o espaço
Ao longo dos dias de caminhada, você
também aprenderá sobre convivência. Isso
porque você realizará o caminho ao lado
de pessoas novas em sua vida, cada uma
com suas diferenças e costumes próprios,
que diante dos momentos de cansaço e
stress podem soar ainda mais divergentes
à sua forma de pensar e agir. Isso te fará
colocar em prática sua capacidade de tolerância, compreensão e respeito ao próximo. Pense que, assim como você, os
demais peregrinos também estarão em
uma situação nova, redescobrindo-se e
caminhando rumo a evolução.
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A TRANSFORMAÇÃO:
um contrato consigo mesmo

A chegada na catedral de Santiago de Compostela é algo indescritível e único. Voltamos mais caridosos, mais calmos, mais
humildes e mais grato a tudo o que conquistamos e a tudo o
que nos tornamos. Manter sua conduta transformada após esta
viagem é a maior prova do que se extrai desta experiência.
Defina o peregrino que quer ser e “assine o seu próprio contrato”.
Este tipo de caminhada é ideal para quem deseja usufruir das
belezas do caminho, bem como expandir a sua espiritualidade,
isso tudo mantendo o conforto e segurança. Contamos
com carro de apoio 24h, guias experientes e hoteis
de 2 a 3 estrelas.
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Somos um casal que realiza caminhadas na Europa desde
meados da década de 2000, especialmente o Caminho de
Santiago de Compostela, tanto o Francês, o Português e
também o Italiano. Nosso principal objetivo é oferecer aos
nossos colegas peregrinos uma experiência inesquecível e
transformadora. Quer viajar conosco no estilo VIP
TURISGRINO?
Tire mais dúvidas acessando nosso e-book “Percorrendo as
belezas do Caminho de Santiago de Compostela” Também
nos envie uma mensagem no WhatsApp. Será um prazer
poder compartilhar com você as belezas do Caminho de
Santiago de Compostela.

CONTATO

WhatsApp: (+55) (11) 99162-0128
WhatsApp Portugal: (+351) 913-869-260

E-MAIL

zelia@vivasantiagodecompostela.com.br
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