Fascynacja

Droga św. Jakuba
Nie ma wątpliwości: pielgrzymka do Santiago de Compostela – Camino de Santiago –
cieszy się w ostatnich latach nieoczekiwanym renesansem. Można by nieomal powiedzieć: pielgrzymowanie stało się „modne“. Wielu zna książki Paolo Coelho lub Hape
Kerkeling, a także różne filmy na ten temat. Ale tak szczerze: kto ma informacje naprawdę z pierwszej ręki? Kto doświadczył w bezpośrednim kontakcie, co napędza ludzi wyruszających na Drogę św. Jakuba, czego oni tam doświadczają, co ta Droga z
nimi robi? Ilu „autentycznych caminowiczów” znamy osobiście? Na pewno mniej niż
ludzi posiadających iPhone – to taka inna „moda” dzisiejszych czasów.
Nie jestem właścicielem iPhone, ale jestem pielgrzymem „caminowiczem”. Pewnego
dnia usłyszałem wezwanie Drogi. Kilka miesięcy później spakowałem plecak, wziąłem
kija do ręki i poszedłem na pielgrzymkę - 808 km przez Hiszpanię, od Pirenejów aż do
Santiago de Compostela – każdy metr pieszo. Moje doświadczenia i przeżycia opisuję w książce pod
tytułem: „Krok za krokiem, coraz dalej“, której
podtytuł brzmi: „Pasjonująca historia pielgrzyma
na Drodze św. Jakuba”.
Na bardzo osobistej prelekcji opowiadam o mojej
pielgrzymce. Nie zanudzam gości informacjami
turystycznymi o Camino de Santiago, te są ogólnie
dostępne. Nie! Pokazując zdjęcia opowiadam o
swoich przeżyciach w Drodze, o ludziach, których
spotkałem, o tym co sprawia, że ta Droga jest taka
wyjątkowa i fascynująca. Daję świadectwo głębokiego doświadczenia Boga. Opowiadanie przeplatam krótkimi fragmentami książki.
A jest o czym opowiadać…

Organizacja i przeprowadzenie prelekcji
Reklama
W celu reklamy mogę zrobić plakat i udostępnić go w pliku PDF gotowym do druku.
Minimalna liczba gości
Nie ma ograniczeń liczby gości, ani w jedną, ani w drugą stronę.
Sala, ekran
Wielkość sali jest zależna od liczby oczekiwanych gości. W optymalnych warunkach
jest w sali dostępny ekran (lub biała ściana). Jeżeli nie, to mogę ekran zorganizować.
Technika
Przywożę kompletną technikę (beamer, nagłośnienie, mikrofon, laptop, itd.) ze sobą.
Napoje, poczęstunek
Dobrze jest, zaoferować gościom w czasie przerwy napoje i mały poczęstunek.
Czas trwania
Ok. 120 minut + krótka przerwa.
Koszty
Za moją prezentację nie żądam gaży. Jednak jeżeli konieczny jest nocleg, oczekuję
zapewnienia noclegu.
Wstęp na prelekcję jest wolny. W wypadku wstępu płatnego, musi być uzgodniona i
zapłacona gaża.
Sprzedaż książek
Po prelekcji goście mają okazję nabyć u mnie książkę.
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