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”Vær hilset du kære Solstråle, jeg er Quan Yin”
I nuet og fremtidens mester opbygning vil I på verdensplan opleve at vi mestre ændre æterisk
energi, dermed kan vi opleves energimæssigt på nye måder end hidtil, vi tilpasser os femte
dimensions frekvens omkring jordens
æteriske energilegemer, og hermed ændres vores energifrekvenser sig i samarbejdet med alle I
kære solstråler.
Fremtiden er i dit gyldne hjerte, du kan være medvirkende til at opbygge femte dimensions
hjertevej med dit hjertes indre skaberkraft. Alle mennesker er en del af femte dimensions hjerte
uanset hvilke sjælelig valg, de har truffet i overensstemmelse med bevandringer på den fysiske
jords udviklings faser.
Tiden er kommet hvor menneskehedens indtræder på Hjertevejens gyldne sti, og hermed forener I
enheds struktur gennem fremtidens hjerte forståelse og accept af et andet menneskes udvikling
fra hjertet.
I er langt fra færdige udviklede på jorden som enhedens hjertebørn vi fejre på mesterplanet Den
Gyldnes Tidsalder velkommen på det fysiske verdensplan.
Hidtil har Den Gyldne Tidsalders energifragmenter været i de æteriske energilegemer i og omkring
jorden, fra den 12 december 2012, blev der bygget helhedens hjerte ind i al levende stof, og
hermed opsteg jorden og menneskeheden i ét med Den Gyldne Hjertetids intellekt og kærlighed.
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I oplever nye paradigmer træder ind i befolkningens bevidstheder på verdensplan.
Vi mester er en del af den gyldne tidsalders opbygning sammen med menneskeheden opbygger vi
det gyldne æteriske hjertes enhed sammen med jordens Grid og menneskehedens æteriske Grid
på det kollektive plan – fysisk som æterisk.
Opbygninger foregår over de næstkommende 20 år, og jeg Quan Yin er en af den gyldnes
tidsalders feminine mestre der er medvirkende til at opbygge den gyldne hjertevejs feminine
power.
Sammen med Maria Magdalene og Moder Maria forener vi Maria og Kristus lysets enhed, og
skaber helhed imellem Moder Jords hjerte og universets feminine og maskuline hjerte, der
strækker sine gyldne tråde fra
Shamballa enhedens kilde til jordens energilegemer, ind til Moder Jords hjerte, og forener hvert
energifragment med den feminine og maskuline hjertes enhed. Hermed forenes Moder og Fader
lyset i et med helhedens kilde fra skabelsen, og sammenstemme de harmoniske klokkespil over
hele klodens Grid.
De harmoniske klokkespil sender lydbølger gennem universet og jordens energi legemer, og
samstemmer hele universets og jordens opbygning sammen i en enhed af femte dimensions
gyldne hjerte.
Velkommen hjem du kære Solstråle, velkomme hjem i den gyldne tidsalder.
Jeg takker for nu, vi mødes igen du kære Solstråle.
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”Jeg er Kuthumi, vær hilset du kære”
I har i årtusinder opbyggede nye forståelser på verdensplan, og alting er en kæde af hinandens
udviklings faser, mange paradigmer er forældede og nye indtræder i et med den gyldne tidsalder,
således har de fungeret fra skabelsen fysiske skridt på jorden.
Igennem historiens udvikling iblandt menneskeheden har I udviklede jer gennem årtusinders
fysiske liv, og står nu overfor en ny tidsalder, således har I indtrådt på udviklingsvejen på det
kollektive plan i årtusinder.
I har ændret menneskehedens forståelse, udbyggede nye veje at eksistere som menneske på
jorden, I har været medvirkende til at opbygge, nedbryde, genopbygge gennem verdenshistorien.
I år 1225 før Kristi tidsregning stod I overfor en ny evolution og her begyndte mennesket at ændre
den fysiske kropsopbygning, og i den gyldne tidsalder ændre I igen fysiske kropsopbygninger, de
genetiske celleopbygninger
ændre karakterer, og mange genetiske sygdomme tager nye former, ind i den fysiske krop,
grunden dertil er jeres udvikling og forståelse for kroppens celleopbygning, og I kan i fremtiden
være medvirkende til at afkode genetiske sygdomme, og hjælpe det enkelte menneske med at
skabe enhed og samklang med sine DNA strenge.
Den gyldne tidsalder vil hjælper jer tilbage til de 12 DNA strege, over de næstkommende 947 år
(beregnet fra maj 2014), vil I på hver jeres måde være medvirkende til at opbygge den gyldne
tidsalder, og vi mestre hjælper hver og en af jer, vi hjælper hele menneskeheden.
Du kan for nu begynde at selvheale dine DNA strenge, og forbedre dine kromosomers kommunikation, ved daglig bevidst selvhealing med din fysiske krops celleresonanser.
Åben dit hjerte op - bed os mestre træde til og hjælpe dig i enhedens hjerte med din sjæl at
genetablere dine DNA strenges kommunikation.
I samarbejdet med os mestre og dig selv, er du medvirkende til at udbygge fremtidens DNA
kodninger og styrke den kollektive DNA viberation.
Alle er I en enhed af hinandens arbejde, alle er I en enhed af jeres sjæls arbejde, alle er I ET med
det gyldne hjertes frekvens.
Vær hilset og farvel for nu, vi mødes igen du kære.
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