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Den här boken är min andra bok, skriven via kroppen (Paula) och
den innehåller alla verktyg som du behöver för att utvecklas framåt
på alla plan och nivåer inför den nya Guldåldern av ljus. Målet med
denna bok är att hjälpa er att finna balans mellan himmel och jord,
kunna stå i er egen kraft och verka som de Ljusmästare ni är. Det
handlar om att återta kontakten med er själva och ert hjärta. Ni kan
via egna kreativa förmågor finna de verktyg som just ni behöver.
Genom att återta kon-takten med er själva, ert högre jag och er själ
får ni tillgång till de nycklar som öppnar upp er inre kunskap - en
kunskap som "stängdes" av för många människor när Atlantis föll.
Mitt budskap till mänskligheten hand-lar om att hjälpa så många som
möjligt inför transfor-mationen. Den innebär att rena, rensa och hela
sig själv, öppna hjärtat, dra ner sinnet, förändra tanke-banorna och att

ta fram de kunskaper ni alla bär inom er. 

Thoth

Livet, precis som tiden, är en illusion - en saga som vi själva
regisserar. Alla människor föds med en uppgift, en unik gåva eller ett

kall. Mitt uppdrag är att förmedla kunskap och budskap från en



kraftfull skaparenergi: Thoth. Thoth är en välkänd gud i den
egyptiska mytologin. Han är ren, kärleksfull och har en fantastisk

humor som jag önskar att alla ska kunna få ta del av.  

Min önskan med denna bok är att ge alla som vill möjlighet att ta del
av fortsättningen på Thoths undervisning och kosmiska sanningar. I

boken kommer du att få ta emot många kloka ord från Thoth,
medita-tioner och verktyg som stärker dig på alla plan (fysiskt,
psykiskt, mentalt och själsligt) inför den nya Guld-åldern av ljus.
Dessa övningar lär dig att kanalisera de högsta Ljusmästarna. Thoth
berättar också om indigobarnen och kristallbarnens situation på

Jorden.
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