Dando Sentido às Coisas
Nomes dos Bastões da Indiada Buena!
Gostamos de dar um significado as coisas, fazer por fazer, acaba sendo apenas fazer por fazer,
nesse sentido batizamos os bastões com “nomes” e “significados” com o objetivo de ajudar o caminhante
(nossos Índios e Índias), não apenas fisicamente como ferramenta de apoio, mas como forma de reflexão
sobre o nome e o significado de cada bastão em cada caminhada.
Nome Bastão
1. Águia

2. Anorak

3. Carpa

4. Chapolin

5. Fênix

Significado
Renovação

Proteção

Força

Humor / Astúcia

Renascimento

6. Gandalf

Sabedoria

7. Haakon

Sobrevivência

8. Hermione

Inteligência

9. Hugh Glass

Persistência

10. Malacara

Grandeza

11. Nimbus 2000

Agilidade

Breve Explicação do Nome + Significado
A história conta que a águia, aos 40 anos, voa para o alto de uma montanha
e toma a decisão de arrancar o próprio bico, penas e garras para
se renovar e viver por mais tempo. Nesse processo fica 150 dias isolada e
sem se alimentar. Isso a permite viver por cerca de mais 30 anos.
O Anorak é uma espécie de jaqueta com gorro confeccionada com materiais
espessos e resistentes. É uma vestimenta bastante utilizada pelos
praticantes de esportes ao ar livre com a finalidade de proteger a parte
superior do corpo contra o vento e muitas vezes também oferem proteção
contra chuva, vento e neve.
De origem oriental, a carpa é um peixe que percorre muitos desafios para
colocar os seus ovos. Essa perseverança é a raiz da simbologia atrelada ao
peixe: lutar pelas conquistas e também fazer uma referência aos sucessos
alcançados ao longo da vida.
Por que o bom humor e ser astuto são virtudes importantes a serem
cultivadas. O Chapolin Colorado é um herói atrapalhado, medroso e
desastrado, que sempre aparece quando alguém precisa. Apesar de às
vezes mais atrapalhar do que ajudar, o que vale são as boas risadas.
Um pássaro da mitologia grega, ave que possuía uma força extraordinária e
podia viver até quinhentos anos. Suas lágrimas podiam curar qualquer
doença. A longa vida da Fênix e o seu dramático renascimento das próprias
cinzas transformaram-na em símbolo da imortalidade e do renascimento.
Sábio, Destemido e Corajoso, Gandalf, o Mago, é um personagem da trilogia
“O Senhor do Anéis” que representa um ser poderoso, amigo dos Homens e
da Natureza da Terra Média na luta contra o mal.
Foi o maior e mais importante Rei da Noruega, governando por 46 anos. Sua
jornada para sobreviver perante tempos difíceis ainda bebê inspirou o
filme: “O Último Rei”.
Personagem amiga do “Harry Potter” nos 8 filmes da série, sempre
demonstrou dedicação e disciplina nos estudos e fez uso disso em vários
momentos difíceis e de perigo para ajudar seu amigo Harry.
Explorador americano que chegava caminhar até 320 km em suas
expedições. Personagem principal do Filme: “O Regresso”, que apresenta
uma incrivel história de persistência e sobreviência em prol de um objetivo.
É um dos Cânions de Cambará do Sul, Gigante e Exuberante. Conforme o
relato dos moradores mais antigos, o nome originou-se do formato de uma
pedra localizada em uma de suas paredes. A forma lembra os traços de um
Cavalo Malacara, que independentemente da raça, possui uma listra
branca, na parte frontal da cabeça.
Nome da Vassoura Mágica do Harry Potter, objeto mágico desejado pelos
“Bruxos” por trazer agilidade e velocidade.
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Nome Bastão
12. Nômade

Significado
Mudança

13. Pachamama

Natureza

14. Pi Patel

Acreditar/Fé

15. Sam

Lealdade

16. Saroo

Coragem

17. Senna

Vitória

18. Sidarta

Espiritualidade

19. Tehuelche

Bravura

20. Tepuy

Montanha

21. Trekker

Aventura

22. Tristán

Esperança

23. Winay Wayna

Juventude

Breve Explicação do Nome + Significado
Mudança não no sentido literal da palavra (mudar de lugar), mas no sentido
de transformação, que a cada dia possamos ser melhores do que ontem,
que a cada dia possamos nos perceber, analisar, melhorar e evoluir.
A "Mãe Terra" é a deidade máxima dos povos indígenas dos Andes centrais.
Vários autores consideram Pachamama como uma divindade relacionada
com a terra, a fertilidade, a uma mãe, o feminino.
Uma família é obrigada vender seu Zoológico e decide se mudar para o
Canadá. Entretanto, sofrem um naufragio numa terrível tempestade. Pi
consegue sobreviver em um bote salva-vidas, mas precisa dividir o pouco
espaço disponível com uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre
de bengala chamado Richard Parker. Filme: As Aventuras de Pi.
Personagem do filme “O Senhor dos Anéis”, amigo Leal ao Frodo Bolseiro
que o acompanha em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis, ele jura
ao Mago Branco jamais abandonar Frodo e é Leal a promessa até o final.
O pequeno Indiano Saroo, se perde de casa ainda criança e precisa de muita
coragem para descobrir seu passado e encarar a jornada para conhecer sua
origens. Ele se chama Saroo, mas a pronúncia certa é "Sheru",
que significa "Leão" (ou "Lion", o nome do filme).
O piloto de Fórmula 1 mais carismático e emblemático da história se tornou
um símbolo de conquista, de vitórias no Brasil e mundo afora.
Siddharta Gautama, trata basicamente da busca pela plenitude espiritual, e
o alcance de estados em que a mente humana se encontra absolutamente
completa e plena. “O Buda”. Romance escrito por Hermann Hesse.
Os tehuelches, também chamados de patagões ou patagônios (do
nome teushen “bravura” mais a palavra mapuche che, "gente, povo") é um
grupo de etnias ameríndias da Patagônia. O nome da Região “Patagônia”
tem origem destes povos que segundo a história, foram os primeiros e
bravos habitantes por suportar as condições climáticas extremas da região.
O Tepuy é um tipo de formação especialmente abrupto em formato de
“meseta ou platô”, com paredes verticais e acima geralmente plano,
composto de quartzito e arenito, são formações gigantescas existentes na
Gran Sabana Venezuelana. O Monte Roraima é chamado de Tepuy. Tepuy é
uma palavra do idioma indígena Pemon, que significa “montanha” ou,
segundo a crença indígena, “morada dos deuses”.
A definição de trekker no dicionário é: alguém que faz uma longa jornada a
pé. Daí surgiu o termo Trekking é uma palavra de origem sul-africana
que significa seguir um trilho ou percurso de mais de um dia e fazê-lo a pé
com pernoite em algum lugar.
O Farol da Orcas. Experiência com as orcas como uma forma de terapia com
um garoto autista. O Filme é baseado na vida do guarda-fauna da Península
de Valdés, na Patagônia, e conta com um cenário arrebatador da costa
argentina.
Wiñay Wayna é uma ruína Inca ao longo da Trilha Inca até Machu Picchu.
Está construído em uma encosta íngreme com vista para o rio Urubamba. O
local é composto por complexos superiores e inferiores conectados por uma
escada e estruturas de fonte. Na traduação significa “Sempre Jovem”.

Com Carinho,
Cristiano da Cruz
INDIADA BUENA AVENTURAS
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