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Namn/land
Inkaprofetia
Det är första gången i sitt 74-åriga 

liv han rest längre än till den 
peruanska huvudstaden Cuzco.

Nu sitter han framför mig i Stockholm, 
Don Mareano, ”Det försvunna folkets” 
högsta präst och kraftfull shaman. En 
representant för Qéro-indianerna  
– ättlingar i rakt nedstigande led till det 
mytomspunna Inkafolket. 

För drygt 400 år sedan flydde de den 
spanska inkvisitionen och har sedan dess 
hållit sig gömda på 4 600 meters höjd. Där 
har de levt enligt den gamla profetian. Den 
som säger att ”när snön smälter på Ausangate 
(deras heliga berg) måste de lämna sin by” för 
då ”behöver jorden deras kunskap”. 

Nu har snön börjat smälta. 
De har lämnat sin by och begett sig ut i 

världen.
Mysteriet kring Inkafolkets försvinnande 

har förbryllat många, och otaliga teorier 
om vad som egentligen hände dem har 
presenterats. 

För 30 år sedan upptäckte en peruansk 
antropolog vid namn Oscar Nuñez del Prado 

en hittills okänd bosättning högt uppe i 
Anderna. Den befolkades av vad som senare 
fastställdes vara just ättlingar till Inkafolket. 
Don Mareanos folk. Många av byborna var 
högt utvecklade präster och arbetade som 
shamaner med de ”energier” som bland 
annat byggnationen av Machu Picchu helt 
baserades på. 

Qérofolket har i sitt gömställe bevarat de 
urgamla Inkakunskaperna om sambandet 
mellan jorden, himlen och oss människor.

När de upptäcktes vållade det stor 
sensation i den antropologiska världen och 
forskare försökte förtvivlat få dem att lämna 
sin by för att få träffa, studera dem och lyssna 
till deras visdom.

Men de nekade. De ville inte lämna sin by. 

För profetian sa ju att de skulle stanna tills 
”snön började smälta”. Och det hade den inte 
börjat göra då för 30 år sedan.

Nu har den globala uppvärmningen nått 
Andernas höga toppar. Glaciärerna smälter. 
Också den på Ausangate och de har alltså 
börjat lämna sin by. Deras uppdrag, enligt vad 
som då, för länge sedan, sades är att dela med 
sig av sin kunskap.

Det är därför han nu sitter framför mig, 
Don Mareano. Med uppdraget att rädda 
världen. Han är här för att hjälpa oss förstå de 
grundläggande principer på vilka Inkafolket 
och andra naturfolk världen över grundlade 
sina civilisationer.

Han ser bekymrad ut när han berättar om 
den största skillnaden mellan dem och oss. 
Han säger att vi huserar så mycket ilska inom 
oss. Han säger så för att han ”ser” det i oss. 
Han berättar hur de arbetar med energier, 
både för att ”balansera jordens energifält” och 
för att läka människor som ”har förlorat en 
del av sin själ”. 

Han säger att energierna i Sverige är bra. 
Han berättar också att de för några veckor 

Nu har den globala uppvärmningen nått Andernas 
höga toppar, och många får lämna sina hem när 
glaciärerna smälter. Don Mareano delar nu med sig 
av sin unika kunskap till så många som möjligt. 

Machu Picchu.

KröniKa

Qérofolk et h ar i 
sitt gömställe  
bevar at de urga mla 
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sedan (i mitten av september 2008) samlade 
alla de högsta prästerna för att hjälpa till att 
balansera energier som löpte fullständigt 
amok i ett land långt, borta. Det han 
talar om och beskriver sammanfaller med 
börskraschen i New York. En värld de inte 
är insatta i, inte läste om och inte har några 
kunskaper om. 

Men han säger framförallt också att 
vi använder och lyssnar för mycket på 
våra huvuden. Hans nordamerikanska 
indiansläktingar har en grundregel när de ska 
fatta viktiga beslut. Den lyder: Alla beslut vi 
fattar måste vara hållbara i sju generationer. 

SJU!
Generationer …
Leker med tanken på hur vår värld skulle 

ha sett ut i dag om våra västerländska ledare 
baserat sina beslut på samma grund. Den är 
hisnande …

En annan mytisk profetia är 
Mayaprofetian. Den som grundar sig 
på att Mayakalendern inte sträcker sig 

längre än till år 2012. Tolkningarna 
kring det är många och inte sällan av 
”undergångskaraktär”. När jag frågar 
honom om tankar kring det, så säger han 
att “Pachacuti (förändringen tid) redan är 
här”. Den inleddes redan i början av 1990-
talet och ska enligt Inkaprofetian pågå till 
år 2012.  Det som Mayaprofetian talar 
om har redan hänt. Vi är mitt uppe i det. 
Jorden, vindarna, himlen och haven har 
redan börja tala till oss och nu är det dags 
för oss att svara.

Därför sitter han nu här – den högste av 
dem alla. 

Inkamysteriet handlar alltså om att vårda 
den jord vi är satta att leva på. Men också om 
att vårda varandra och våra djur. Att ta större 

hänsyn till vad vi känner än vad vi tycker. Att 
lita mer till känsla än till fakta och analyser. 
Att återknyta vår förlorade kontakt med 
naturen och den rikedom som finns där.

Att bry oss mer.
Tidningsredaktioner inom mötesindustrin 

säger att de varje vecka dränks i pressreleaser 
från anläggningar som på olika sätt utvecklar 
sina miljöpolicys. Anläggningar som tar 
ansvar och bryr sig. Mötesbokare i Europa 
och resten av världen är mer intresserade av 
miljömärkningar än någonting annat.

Är vi det också när vi ska boka våra möten 
eller aktiviteter?

Vi här i Sverige? Vi som ännu inte drabbas 
av jordens vildsinta signaler på samma sätt 
som folket i Atcheprovinsen eller indianerna 
högt däruppe i Anderna?

 Mimmi Dahlström Äventyrens Ö
 mimmi@aventyrenso.se

För er som är intresserade av att lyssna till  
Qéroindianerna kommer Kick Off att meddela 
tid och plats nästa gång de kommer till Sverige.
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