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Hărți, ghiduri turistice, călătorii
Desculţă în Amazon
Sângele îmi curgea rapid prin vene, alergam prin pădure cu viteză, într-un fel de reconstituire a unui act preistoric. Huaorani s-au
oprit, și atunci am auzit clar grohăituri. Băieții erau gata de atac. Fiecare mușchi, fiecare fibră din corp le era încordată ca un arc
gata să sară în acțiune. Simțurile lor funcționau la maxim. Avansau încet, grațios, cu mișcări de felină. Aveam impresia că în orice
moment o să se transforme în jaguari și o să atace.
Din pasiune pentru Amazon, din dorinţa de a apăra pădurea și locuitorii ei, Luminiţa a fondat organizația Maloca Communities,
care sprijină comunitățile indigene pe care le-a vizitat și desfășoară campanii de conştientizare a publicului. Este producătoarea
unui documentar despre huaoranii din Yasuni, „Ome: poveşti dintr-o lume care dispare“, care deja a câştigat premii
internaţionale. Participă anual la Forumul Permanent al Națiunilor Unite pentru Probleme Indigene, însoțind şi sprijinind lideri
indigeni în lupta lor pentru a-și apăra drepturile și teritoriile.
35.00 lei 29.75 lei

TEQUILA ŞI VARĂ PERPETUĂ
Mexicul este o ţară fascinantă în care se face turism de clasă. Iar plajele de pe Coasta de Est, la Marea Caraibelor, cu nisipul lor
alb precum creta pisată sunt o minune.
Pe mexicani i-am perceput ca oameni temperamentali şi frumoşi: bărbaţi aprigi şi femei focoase care călăresc cu graţie,
dansează ca nişte posedate în extaz şi iubesc pătimaş.
Viorel Pătraşcu
25.00 lei 21.25 lei

ARTE ŞI EXTAZE ÎN INDIA ACTUALĂ
Volumul de faţă s-ar putea numi Descoperirea Indiei. Capitolele sunt `stampe`, aşterneri picturale şi reflecţii de etno-psiholog.
Există şi naraţiune, cu păţanii şi extaze, adică accidente pământene şi evenimente celeste.
Cel ce vrea să cunoască India, să nu se lipsească de cartea aceasta. Călătorul se iniţiază şi te iniţiază. Iniţieri în duhul locului
(`genius loci`) şi al unei vreri divine (`numen`). Când eşti în India, afli şi te laşi aflat. Indienii te cercetează după o `fantasmă
geografică`: ei simt că locul de origine este un aspect al sângelui. Iar arta este oglindire, sau poate numai timp solidificat. (Vasile
Andru)
20.00 lei 17.00 lei

3 total products.

