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Förlagshuset Siljans Måsar presenterar 
Maia Aela - Mästarstenen och de sju gudinnorna 
Andra boken i serien om Maia Aela av Jennyli Gustafsson

Äntligen är det dags för 
Maia att verkställa den 
gamla inkaprofetian – att 
hjälpa människan att skapa 
en ny tidsålder. I den här 
boken får du följa Maia på 
ett äventyr till människans 
ursprung, när hon reser till 
Kenya i Afrika. 

Maias uppdrag har förenats 
med organisationen ”Läkare 
utan gränser”. Samhörig-
heten med en läkare blir 
avgörande för henne på 
många sätt, men kanske 
främst för att förstå san-
ningen om tvillingsjälen, 
och dess ursprung i livets 
träd. 

Tiden på jorden är inte bara 
kort, den håller också på att 
brista och lämna den mänsk-
liga själen i spillror. För att 
Maia ska kunna läka dessa 
sår, behöver hon förstå vem 
hon själv är. Hon behöver se 
sanningen om det äkta 
guldet, i djupet av Loita-
skogen. Hon behöver också 
förstå de vackra skogsälvor-
nas budskap, och sanningen 
om det förlorade barnet.  

Detta äventyr är en resa i 
massajernas och samernas 
riken på jorden, men också i 
universums och Moder 
Jords översinnliga riken. 
Uppdraget som Maia har 
fått, bär hon med sig i form 
av en mästarsten ifrån 

Machu Picchu i Peru. 
Stenen aktiveras alltmer 
under resans gång, och 
fungerar som en portal till 
evigheten och de sju 
plejadiska systrarna. Stenen 
berättar för Maia om de 
eviga konstanterna: Det 
Heliga Dopet, Det Heliga 
Bröllopet och Hem Ljuva 
Hem. Hon får lära sig om 
den fjärde och femte dimen-
sionen, och om den nya 
tidsålder som människan 
själv är på väg att skapa – 
för att äntligen hitta hem. 

Maias uppdrag, att hjälpa 
människan med denna 
skapelse, är också Ditt 

uppdrag.  
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