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După cum am afirmat mai devreme, cometa Annanhutak este programată să facă o
trecere prin sistemul solar în anul 2017. Deși acesta este un eveniment predestinat,
există câteva variabile care depind de liberul arbitru al oamenilor (și de asistența
sau interferența raselor de extratereștri, orientate pozitiv sau negativ). Vă veți
aminti că, în timpul Lemuriei, extratereștrii orientați negativ au putut să modifice
traiectoria acestei comete, provocând o creștere semnificativă a efectelor sale
distructive asupra Pământului.
(Actualizare: S-a prezis că această cometă va atinge punctul cel mai
apropiat de Pământ în jurul datei de 5 mai 2017. Singura cometă
„programată oficial” la acea dată este una numită de astronomi NEAT,
care nu are o traiectorie eliptică lungă. Autorul i-a întrebat pe Fondatori
dacă Annanhutak a intrat în planurile eterice și dacă este dificil ca aceasta
să fie detectată de către astronomi. Ei au răspuns că fluctuațiile câmpului
EM asociate cu cometa Annanhutak ar trebui să fie observabile cu câteva
luni înainte și după luna mai 2017, indiferent dacă cometa este vizibilă sau
nu folosind telescoapele sau ochiul liber. Efectele trecerii cometei sunt
mai importante decât detaliile tehnice. Astronomii ar trebui să caute orice
comportamente gravitaționale sau electromagnetice neobișnuite ale
diferitelor planete din sistemul solar, ceea ce ar putea indica faptul că un
corp ceresc influențează spațiul înconjurător.)
Factorii care variază sunt următorii:
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(1) Traiectoria reală a cometei

Deși traiectoria obiectelor cerești poate fi prezisă adesea cu mare acuratețe de
către oamenii voștri de știință, există variabile de care majoritatea lor nu sunt
conștienți, printre care se numără efectul vizualizării și intenției concentrate a
milioane de suflete. Dacă suficient de multe suflete își concentrează atenția asupra
schimbării orbitei unei comete și își focalizează atenția în mod meditativ asupra
evenimentului pentru o perioadă lungă și concentrată de timp, efectul net al acelor
milioane de minți poate determina mici variații ale traiectoriei pe care o are cometa.
Dacă gândurile sunt proiectate cu intenții pozitive, adesea poate fi suficient ca să
reducă efectele negative ale trecerii. În acest moment nu se așteaptă ca a cometei
coadă să atingă atmosfera Pământului, ci va rămâne la o distanță de cel puțin 40 de
milioane de kilometri.
(...)

(2) Severitatea influenței
Există o serie complexă de factori care vor determina cât de severe sunt fluctuațiile
EM atunci când cometa trece prin apropierea Pământului. Factorii propriu-ziși sunt
prea complecși pentru a face o analiză detaliată acum, și cuprind fluctuațiile din
câmpul EM al soarelui, precum și anomalii în ce privește quasarii și alte stele aflate
lângă Soarele Central al galaxiei. Deși suntem conștienți de multe influențe și le
putem prezice exact pe multe dintre ele, există totuși prea multe variabile pentru a
face aici o estimare care să fie 100% exactă. Totuși, anticipăm o fluctuație între slab
și moderat în câmpul EM al Pământului, în luna mai a anului 2017, pe baza datelor
pe care le avem în prezent.

(3) Experiența emoțională și mentală a oamenilor cu
privire la acest eveniment
Experiența oamenilor cu privire la acest eveniment va fi asemănătoare cu aceea a
alinierii precesionale din decembrie 2012, în aceea că emoțiile vor fi amplificate și
distorsionate foarte mult. Încă o dată spunem: oamenii care sunt echilibrați și
centrați o vor duce cel mai bine.
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(4) Gradul de mutație celulară al oamenilor din timpul
acestui eveniment
Cel mai probabil, gradul de mutație celulară generală va fi la fel sau puțin mai mic
decât cel din timpul alinierii precesionale. Totuși, mulți oameni vor folosi acest
eveniment ca pe un catalizator al înălțării, ca să-și accelereze șablonul (modelul)
maestru și să se „mute” mai repede în corpul eteric cristalin de Lumină. Alții vor
folosi această oportunitate pentru a-și încheia încarnarea curentă.

(5) Gradul de instabilitate a climei și mediului
înconjurător al Pământului
Efectele trecerii cometei prin apropierea Pământului vor fi diferite de efectele
alinierii precesionale, prin aceea că impulsurile și undele EM din jurul cometei se
află mult mai aproape de Pământ, dar sunt mai slabe decât ale quasarilor aflați în
apropierea centrului galaxiei. Conștiința umană va juca din nou un rol în
magnitudinea severității schimbărilor, în ceea ce privește clima și mediul
înconjurător. Din cauză că omenirea 3D va fi deja slăbită din cauza experienței
alinierii precesionale (în timp ce omenirea 4D va fi mai puternică), fluctuațiile
provocate de trecerea cometei vor accelera suplimentar transformările care se
petrec deja în sânul omenirii. Adăugați la aceasta probabilitatea că sistemele
economice și politice de pe Pământ vor fi mult mai puțin stabile, și aveți o rețetă
pentru schimbări dramatice. În eventualitatea că sistemele economice ale țărilor de
pe Pământ mai funcționează încă în 2017, ele ar putea fi testate în mod sever de
inundații, furtuni puternice și secetă, atribuite trecerii cometei. La momentul acestei
scrieri (2016) a existat o creștere semnificativă a activității vulcanice desfășurate pe
planetă, precum și o anumită intensificare a evenimentelor seismice.

(6) Întreruperi în funcționarea tehnologiei
telecomunicațiilor
Este probabil că undele EM generate de trecerea cometei vor imobiliza unii sateliți
și tehnologia computerelor, și există potențialul pentru întreruperi care pot dura mai
multe zile.
La fel ca în cazul alinierii precesionale, toți acești factori pot fi influențați prin liberul
arbitru. Dacă oamenii se hotărăsc să colaboreze și să îmbrățișeze aspectele iubirii și
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compasiunii Ființei lor, și încep să lucreze împreună ca să creeze un câmp de forță
din Lumină plină de iubire în jurul planetei Pământ, atunci efectele negative ale
trecerii cometei vor fi diminuate substanțial. Dacă un număr mare de ființe umane
decide să schimbe orbita lui Annanhutak –pur și simplu prin vizualizare și tehnici
psihokinetice*–, atunci orbita poate fi modificată. Dacă oamenii decid să
experimenteze trecerea cometei într-o manieră plină de iubire, în locul uneia pline
de teamă, atunci orice radiație sau răcire a atmosferei, asociată cu trecerea
cometei, abia va fi simțită.
Trecerea cometei poate fi folosită ca o oportunitate de a accelera mutația celulară a
ADN-ului oamenilor. Acei oameni aflați pe calea înălțării pot folosi acest eveniment
ca pe o experiență catalizatoare, aceasta însemnând că în anul 2017, un număr
mare de oameni își pot accelera considerabil procesul de înălțare.

* psihokinezia este capacitatea de a mișca obiectele folosind forța mentală, n. tr.
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