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Velkommen kjære beboere av jordkloden.
Vær hilset mennesket, hyrde av jordens overflate.
Vi som er møtt fram her i dag
skal bli påminnet om betydningen vi besitter som menneske.
Ikke bare i den store sammenhengen, hvor vi strekker oss mot stjernene
og ønsker å lære alt universet har å gi oss.
Men også i det dagligdagse, hvor vi utfører vårt daglige arbeide.
Noen av oss arbeider ut av inspirasjon, for den lovende fremtiden.
Mens de fleste av oss, arbeider under pisken av gjeld
og en lovnad om en fortreffelig pensjon.
Som inntreffer før før vi forlater denne jorden
i overbevisning om at vi et oppbrukt og et tilsynelatende skrøpelig vesen.
Det må ny og reell forstand til, for å forstå vår verdi som spirituelle vesner
og dermed unngå en erstatning av matriell tilflukt.
Som ved enkelhet kan brukes som unnskyldning når våre sansers sensitivitet
brytes ned til et minimum.
Vi besitter en enorme verdi som tydelig kan spores i vår arbeidslyst,
skapertrang og i vår kunnskapshunger.
Fattige og rike, utlending og innfødte.
Alle er inkludert i det universale samfunn.
Slik det er ment fra skaperen av alle ting.
Han som lager musikk uten lyd, har orden i uendelige nivåer
og maler planeter når vi maler bilder.
Vi må i lik grad yte en meningsfull deltakelse og kreativ allsidighet
Som den store kunstneren !
Å formidle forstand er en dyd som er menneskene verdig
og bruke samme verktøy som skaperen for konstruktiv samfunnsformgivning.
De særegne egenskaper våre individ besitter
skal grupperes og dyrkes slik at vi når eksponensiellt resultat
av energi, spiritualitet og kunst. Med visdom, kunnskap og kjærlighet
strever vi etter å resonener etter sanne geometriske prinsipper.
Og det skal det tegnes en tillitserklæring om en postiv fremtid
en ny menneskelig renessanse. For våre barn og for de aldrende.
Såvel som for oss, som bærer verden på våre skuldre.
Det galaktiske parti har omveltende ideer som på mange måter
vil revolusjonere samfunnet og mennesket som drifter det.
Alle våre ideer er gjennomførbare, også med dagens teknologi.
Da det kun gjelder å sette brikkene på riktig plass, projisere positivitet, og handle med tillit.
Ønsker vi bærekraftige løsninger med respekt for naturen, jordkloden
menneskene og dyrene som fungerer i harmonisk relasjon med hverandre
slik det har blitt tillatt fra begynnelsen.
Lær deg selv å gjenoppdage naturen med dine egne øyne og dine egne sanser på nytt.
For hvordan stole på en annens iakttagelser når man hverken kjenner hans bakgrunn
eller kjenner hans motiver. Det viser seg at vitenskapsmenn og matematikere
skreddesyr sine teoretiske modeller like en mannekeng skifter undertøy
for å tilfredstille tidsepokens trender om verdensanskuelse.
Det er du som er levende nå i denne tid, i dette øyeblikk
og det er på tide at du tar ditt liv alvorlig
å ikke lar deg styre av ideer om synd
ideer om stagnert intelligens fra en svunden tid

Det Galaktiske parti har som formål å utdanne og klargjøre menneskeheten til en tid
da vi offisiellt står overfor en kontakt med våre forfedre fra verdensrommet.
Slik de har kultivert oss gjennom tusner år, for å tillate oss å innta vår plass
i det intergalaktiske samfunnet. I det øyeblikk kan ikke tvilen lures inn
og spolere en klodes utvikling slik det har blitt utsatt så mange ganger før.
Men endelig kan vi bevise vår dyktighet, og en modenhet i utviklingen
vi har nådd, på vår egen klode, og med vår teknologi og helhetsanskuelse.
Den som sier at han kjeder seg på denne oasen av en planet
skylder sannelig en forklaring. Hvordan er det mulig å kaste bort sitt liv
så sant man ikke er et degenerert, kuet eller et spirituellt ødelagt menneske.
Med de mange og uendelige muligheter vi blir gitt, og naturen stiller til disposisjon.
Kan bare en ondskapsfull tanke et mønster av manipulativ kontroll ønske oss anderledes.
Slik tilstand på kloden nå er, viser vi tydelige tegn på at den er mishandlet
av det pengegriske og monetære systemet, gjennom de siste 2000 år.
I tillegg en menneskelig, spirituell forvirring av ymse profeter med kunnskapsløs tro.
Det er statsledernes ideer om krig og elendighet, rir oss til grensen av vanvidd.
Vi ledes til å skylde på hverandre, til å skylde på naboen.
Skylde på jobben, å skylde på tiden og til sist skylder på gud.
Fordi vi ikke er det ene og det samme. Men hvordan gi skaperen skylden ?
For en frihet vi selv har ønsket. Men i våken tilstand, styres vi av synd.
Og en ansvarsfraskrivelse uten sidestykke.
Alle andre har skylden men, men ikke jeg, ikke oss selv.
Vi må se på oss selv og begynne å ta ansvar.
Det er således I dette øyeblikk da vi lever,
I dette øyeblikk vi er ånden bevisst
og vi har kontroll over energien, som fyller ditt liv og din kropp.
Når man sover, eller når man er død,
er ånden igjen fri og sjansen er forbeholdt de andre dimensjoner.
Du er selv ansvarlig for ditt eget våkne liv,
hvis du ikke selv tar ansvaret - så gjør noen andre det
og da har du ingen egen kontroll lenger
Hverken over ditt liv eller de du elsker og er glad i.
Alle vil feies som døde kvister i en kald morgen vind.
En spire må slå rot og gro. Ikke bare være sterk og strekke seg mot lyset
Man ha en vilje til å forme seg selv og formidle sin skjønnhet
gjennom åndelig nærhet og livslyst.
Glem trygden og glem krykkene du har blitt så kjær i
kast bitterhet og sorgen på dynga der den hører hjemme.
La livet leve, la ditt hjerte banke
la din hjerne bade i berusende saft av evig oppfinnsomhet og glede.
Vær modig og ikke vær redd, frykt ikke for ditt eget liv.
For i visdom, kunnskap og kjærlighet lever din sjel evig.
og i harmoni er du forenet med visdommen - i hjertet av kosmos !
Stem på det galaktiske parti 2009 !
Over og ut
Kenneth Olsen

