
13
kód stanoviště: totem

nápověda: telefonická

Milí tapüři,

vítejte na třináctém stanovišti. Pro vaši potěchu jsme připravili totöm. Není to totöm ledajaký! Je to nedávno
nalezený totöm dávného tapüřího kmene, který obýval toto údolí. Experti na tapüří historii se domnívají, že totöm
zobrazuje výjevy z tapüřích pověstí a zapomenutých dějin tapüřího pokolení. Někteří méně uznávaní historikové
dokonce tvrdí, že jde o předpověď budoucnosti, která navíc skrývá zvěst o konci světa a náznaky toho, že dávní
tapüři nebyli zdaleka tak primitivní, jak se domníváme: ovládali na pokročilé úrovni astronomii, matematiku a
geometrii. Duchovně založení tapüři se v kresbách na totömu snaží najít směr své životní cesty, odhalit v nich
problémy všehomíra a dojít osvícení. 
K čemu ve skutečnosti totöm sloužil se už s jistotou nedovíme, přesto vám ho nabízíme ke studiu. Snad i vám ukáže
cestu a pomůže nahlédnout do duše dávných tapürů. Na totöm nesahejte a při jeho studiu nemluvte. Přejeme vám
hodně štěstí na cestě k poznání a těšíme se na vás v cíli.
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