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Vi måste vakna upp ur vårt tekniska dagdrömmeri, är den flammande
appell som Långskallen Cheeta förmedlade till de båda författarna.
Hela vår nuvarande civilisation är hotad om vi inte genast börjar

samarbeta med naturen.
Pia och Helena reste till Peru för att utforska de fynd av långskallar
som påträffats där. Men resan fick ett helt annat innehåll när Cheeta
kom in i bilden. Det blev en resa genom flera dimensioner. Cheeta
undervisade dem om hur hennes förfäder levde med kärleken som
samhällssystem. Hon berättar om hur de fortfarande lever högt uppe
i Anderna. Hon påvisar att livskvalitén avtar när vattnet, jorden och
luften håller på att fördärvas. Dessa energikällor blir förstörda när

förgiftning, råvaruplundring och nedskräpning bryter ned
livsprocesserna. Fortsätter vi konstgödsla åkrarna så slutar det med
att marken inte förmår mer och övergår till ökenområde. När en
matförgiftning bryter ut får författarna tid att samtala om Cheetas
vägledning och de kommer till djupa och omstörtande insikter.

Författarna påvisar mörkret som råder i världen, men där finns också
ljus om vi vill ta det till oss och följa kärlekens universella lagar.
Långskallar är en ras, ett folkslag som bland annat hade mycket
större och längre skallar än genomsnittsmänniskan. Sådana skallar



har hittas över hela jorden och särskilt många i Paracas, Peru. Många
av Egyptens faraoner var långskallar, till exempel Tuthankhamon

och Echnaton, liksom Nefertiti och hennes döttrar.
Nyligen undersökta DNA prover från en välbevarad långskalle visar
att den delvis har samma DNA som dagens människa, men den har
också annat DNA, som inte finns i mänskligt eller djuriskt liv här på
jorden. Vi ser det som bevis på att långskallarna härstammar från en
annan planet. Boken innehåller information och bilder på långskallar

och andra avvikande skallar.
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