Appell
det Galaktiske Parti
av Kenneth Olsen februar 2009
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

