KmEn pEdEziuTů na CESTĔ zA
Svými brATry A SESTrAmI

v

dávných dobách šaman kmene PeDeZiutů předpovídal, že mnozí
náčelníci povedou své druhy přes prérie, hory a pouště a budou hledat
„zlomené duše“. Přijmou je do svého kmene a podpoří je na cestě k zotavení.
Doba plynula. Kmeny se rozšiřovaly do dalekých krajů. Byly silnější a větší. Měly
více povozů. Pomohly mnoha duším. Ale to by nebyli PeDeZiuti, aby nešli dál.
Jednoho večera seděl hlavní náčelník u velkého ohně, od kterého zapálil
poradní dýmku. Ta kolovala mezi stařešiny a  započala rada. Hlavní náčelník pověděl:
„Zlomené duše potřebují víc. Znám kmen bratrů a sester ze země Špitálus. S těmi
se musíme spojit.“ Tak kmen zapálil oheň a vysílal kouřové signály, viditelné do
daleké země Špitálus. Tam si bratři a sestry s kouřovými signály nevěděli rady.
„Vždyť zlomené duše mohou přijít k nám a být tady u nás,“ říkali.
Hlavní náčelník PeDeZiutů sestavil družinu a společně vyrazili do země Špitálus,
aby vysvětlili, proč je důležité zlomené duše najít a pomoci jim tam, kde žijí.
„Náš kmen pomáhá zlomeným duším na cestě, tam kde žijí a mají své osady.
Oni nechtějí žít v zemi Špitálus, ale chtějí být ve své osadě se svým kmenem.
Pokud dojde u zlomené duše k zotavení, jede náš kmen dál, aby našel další.
Ale vaše pomoc je také důležitá. Pojďte s námi.“
Členové země Špitálus si nedokázali představit, jak by mohli být na cestě.
Vždyť tolik let čekají v zemi Špitálus a zlomené duše si je vždy našly. I když tušili, že
zlomeným duším nedělá dobře, když jsou dlouhou dobu odloučeny od svého kmene.
Také tušili, že některé zlomené duše k nim cestu nenašly, protože pro ně byli
daleko. A tak se Špitálusové ptali: „Co od nás chcete?“ Hlavní náčelník kmene
PeDeZiutů opsal gestem paže širý horizont a promluvil ke kmenu Špitálusů:
„Ti z vás, kterým nevyhovuje sedět v zemi Špitálus a čekat, přidejte se k nám. Budete
součástí malých kmenů, které jezdí se svými povozy přes prérie a skaliska. Nebudete
pomáhat mnoha zlomeným duším najednou, ale jedné duši v jeden okamžik. A té se
budete intenzivně věnovat a zároveň budete spolupracovat i s jejím kmenem.“

brATři A SESTry přidejtE SE
KLIkni zDe
KE KmEni pEDEzIuTů.

