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Nedan följer ordagrant det anförande jag hållit och kommer att hålla på de
platser som anmält sitt intresse, vilket är summa 46 planeter eller
planetförbund. Låt mig redan här i presentationen peka på ett problem. I
texten nedan kommer vi att se att jag utser de fem ledamöterna i EXR,
Expertrådet, som sedan utser ledamöterna i EXG, Expertgruppen. Det är bland
ledamöterna i EXG som det parti som vann valet skall utse sina ministrar och
övriga befattningshavare.
Detta påminner om valsystemet i Iran. Ayatollorna utser några få pålitliga
kandidater till ledarposten. Sedan får de som vunnit valet välja sin ledare, eller
rahbar som det heter, bland dessa. I Hong Kong går det till på snarlikt sätt och i
Peking ser man ut de partitrogna som placeras på valbar plats. De som vinner
valet väljer sin företrädare, styrande rådets ledare, bland dessa. Man kan
jämföra detta system med att tvingas välja mellan pest och kolera.
Så vill vi inte ha det, lösningen bör vara att EXR till kandidater i EXG väljer
hundratals, eller kanske rent av tusentals personer. Ju fler som väljs in i EXG,
desto större är valfriheten för det parti som fått flest röster. Stor valfrihet
gynnar demokratin, men det finns en övre gräns. De som väljs till kandidater i
EXG skall vara superintelligenta experter, var och en på sitt område.
De skall även vara begåvade med hög etik, empati och kravlös kärlek till sina
medmänniskor, till allt levande samt till sin miljö. Sådana människor är det
mycket ont om och kanske det krävs speciell utbildning i grupp för att uppnå
detta och de som kuggas utesluts ur EXG. Frågan som man då ängsligt ställer sig
är, om det då blir några kandidater kvar. I början får man nog hålla tillgodo med
kandidater som annars skulle kuggats.
Så här lyder mitt anförande:
”Kära invånare på planeten………….
Mellan de jordiska åren 1992-1994 samarbetade jag med en grupp Stjärnbarn
på Jorden för att genomföra projektet Åter Jord I. Projektet innebar att
utomjordiska civilisationer skulle officiellt visa sig på Jorden och försöka ändra
Människans utvecklingsväg. Projektet administrerades från det Planetariska
Förbundet, det största Ljusa Förbundet med fler än 30.000 samarbetande

planeter. Men dolda negativa krafter gjorde sig gällande och i februari 1994
stod det klart att projektet inte kunde genomföras.
2003-04-10 fick jag av mitt Högre Andlig Jag, Tun, veta att jag blivit vald till
koordinator för ett kommande projekt på Jorden som gällde utomjordingens
återkomst till Jorden i samband med att den Nya Gyllene Eran startades upp.
Projekt Åter Jord II startades upp 2006-09-28/29 i och med att jag på Ashtar
Commands flaggskepp Moona till United Planets generalsekreterare Dinah
överlämnade ett manifest på 8 A4-sidor avseende projektet Åter Jord II. Men
farliga personer kom in i organisationen och ville göra projektet till en
attackgrupp mot Människan på Jorden. Efter att Ashtar Command kidnappats
flera gånger i rad beslöt jag att lägga projektet vilande.
Projektet Åter Jord II togs över 2010-10-15 av en ny och anonym kosmisk
ledningsgrupp vid namn S.O.U.L. som bytte namn på projektet till Återkomsten.
S.O.U.L. skapade tre stora arbetsgrupper, en Ljus, en Neutral och en Mörk – var
grupp omfattande 500.000 individer. Ledningsgruppen S.O.U.L. har jag sedan
dess under åren försett med ett stort antal handlingar gällande projektet.
I skrivande stund, 2020-05-24, får Rebecca till sig följande budskap:
• Ray skall vara Omvärldsansvarig på Jorden.
• Ray skall utse 5 personer i vart land att ta hand om landet.
• Vid motstånd skall Ray tills vidare hoppa över sådan nation.
Budskapet kommer förmodligen från S.O.U.L. Vem annars?
Jag insåg genast det knapphändiga och problematiska i det erhållna budskapet.
Om en person, Ray, ser ut 5 personer i vart land att ta hand om landets ledning
och administration, så kallas detta diktatur, något som jag är mycket emot. På
Jorden i dag har vi 92 icke-demokratiska stater i vilka 54 % av jordens
befolkning lever. Jag har bestämt mig för att transformera dessa stater till
demokratier så snart det går.
Men för att tillmötesgå S.O.U.L. och det just erhållna budskapet skulle vi kunna
göra på följande sätt:
2015-12-08, för cirka 5 år sedan, upprättade jag ett flödesschema innefattande
ett nytt valsystem som skulle kunna gälla för de flesta av planeten Jordens
nationer, se diagram nedan.

Diagrammet visar en regering uppdelad i två enheter, två kamrar, en för
korttidsplanering och en för långtidsplanering. Valmanskåren lägger, vid valen
vart fjärde år, sina röster på det parti vars partiprogram de finner mest tilltro
till. Förutom val av parti kan valmanskåren även välja en viss person. Antalet
lagda röster ger ett parti ett visst antal mandat och ett mandat innebär en
person i Riksdagen. Riksdagen kommer därför att bestå av riksdagsledamöter
från olika partier, fördelade i relation till det antal erhållna röster som partiet
fått.
I Riksdagen, som löpande sammanträder, kan riksdagsmännen rösta för egna
förslag och de kan rösta bort Regeringens lagda förslag förutsatt att
riksdagsmännen har röstmajoritet för sina förslag. Men då Regeringen är tillsatt
av det parti som fått flest röster består Riksdagen också till stor del av
riksdagsmän från samma parti och de röstar troligen inte bort de förslag som
deras egen regering lagt.
Enligt mitt diagram utser Expertrådet (EXR) ledamöterna i en expertgrupp
omfattande samhällets alla områden (EXG). Min idé är att EXR utgör de 5
personer som jag, enligt S.O.U.L.:s önskemål skall rekrytera. Ledamöterna i EXR
skall både kunna tillsättas och avsättas av mig. EXR å sin sida kan både tillsätta
och avsätta ledamöterna i EXG. Viktigt är att EXG:s experter på alla viktiga
områden även skall vara valda för sin höga etik samt sin aversion mot
korruption.
Mitt flödesschema angående det nya valsystemet klarar att avhjälpa 4 vanliga
brister i Jordens nuvarande politiska system:
1. Genom att EXG skall samråda till och godkänna vart partis partiprogram,
slipper vi se sockrade partiprogram som är till för att vinna röster, men som är
omöjliga att ekonomiskt genomföra. Detta har nyligen förekommit i bl.a.
Grekland och Italien på Jorden.
2. Att välja ut delegater i EXG, till Andra Kammarens ledamöter, ankommer det
parti som fått flest röster av landets röstberättigade personer. Det parti, som
fått flest röster, väljer till Andra Kammarens ledamöter, bland EXG:s experter,
dem, som de finner mest lämpliga. Dit hör Vice statsminister,
departementschefer samt övriga nyckelpersoner. I jordens regeringar av i dag
är det vanligt att finna personer som saknar expertutbildning på det områden
de svarar för. Detta avhjälps här genom att ledamöter endast kan väljas ur EXG,
där som sagt uteslutande experter på alla områden finns tillgängliga.

3. Att som politiker vara utåtriktad, karismatisk och charmig är bra egenskaper
om man vill få många röster, men det betyder inte att man därmed är en
skicklig statstjänsteman. Många av jordens statsmän saknar rätt utbildning och
tillräcklig intelligens för sina höga och ansvarsfulla befattningar. Enligt mitt
flödesschema kommer alla befattningshavare utom Statsministern från EXG,
och de är därmed experter. Men för att partiernas ledningsgrupper ändå skall
få känna att regeringsansvaret är deras, utser de Statsministern. Detta är en
nödvändig kompromiss mot önskemålet att alla bör vara experter.
4. Dagens regeringar i Jordens alla nationer har ett stort problem – de saknar
långsiktighet. Regeringarna väljs normalt på 4 år. Sedan kommer ofta en ny
regering, om inte den tidigare blir omvald. Detta gör att planeringen för långa
och omfattande projekt sällan blir av. Jag har löst detta med en första
kammare, en långsiktig avdelning av regeringen, där ledamöterna vart fjärde år
väljs för en tid av 16 år. Helst skulle jag vilja se en långsiktighet på 40-50 år men
detta är omöjligt att skapa. Betänk att Människan endast blir 80-90 år gammal
och att hennes effektiva arbetstid är mellan 30 och 70 års ålder.
Såsom Koordinator och Omvärldsansvarig, och för att tillmötesgå SOUL:s
önskan, utser jag således EXR:s, Expertrådets, fem medlemmar i vart land, och
de utser EXG:s alla experter bland vilka sedan det valda partiets ledare och
ledningsgrupp väljer ut sina ministrar och övriga befattningshavare. Jag tror att
det vore bäst om jag ytterst är berättigad att godkänna eller underkänna EXR:s
valda experter. Jag har troligen, genom tillgången till de Vises Råd, större
förmåga att se om dessa personer har rätt etik och empati för att vara lämpliga.
Detta innebär att jag indirekt har påverkat valet av alla tjänstemännen i l:a och
2:a Kammaren utom Statsministern. Detta är jag inte helt nöjd med, men jag
ser ingen annan utväg om jag samtidigt skall tillmötesgå SOUL:s önskningar.
Men vi skall samtidigt ha i åtanke att Riksdagen ledamöter, om de är i
majoritet, när som helst kan fälla regeringens lagda förslag, och valet av
Riksdagsmän är jag på intet vis involverad i.
När jag i flödesschemat ”Nytt Valsystem” talar om 1:a och 2:a kammaren så
avser jag inte det system vi hade i Sverige tidigare. Jag menar att Regeringen
skall vara uppdelad på två enheter: en för kort planering, den Andra
kammaren, samt en för lång planering, den Första kammaren. Riksdagen skall
som numera endast ha en enhet, så jag avser inte att gå tillbaka till den gamla
svenska modellen med en Riksdag uppdelad i två kamrar.

Regeringarna hos Jordens nationer har genomgående en mycket låg kvalitet.
Etik, empati och förmågan att samarbeta med övriga nationer för att utveckla
Mänskligheten mot en högre frekvens liggen generellt på en mycket låg nivå.
Nivån är även låg rent kunskapsmässigt. I Kalifornien i USA finns en ”hemlig”
organisation vid namn ACIO. Den rekryterar de mest intelligenta forskare som
planeten Jorden kan uppbringa.
Inom ACIO finner vi avdelningen Labyrintgruppen, som bl.a. arbetar med
projektet LERM, Light Encorded Reality Matrix. Via LERM kan forskarna skapa
materiella föremål mentalt via tankekraft. Labyrintgruppen verkar vara en av få
organisationer på Jorden som kan detta. ACIO samarbetar bl.a. med den
”hemliga” organisationen Incunabula som synes vara den kanske ekonomiskt
rikaste organisationen på Jorden.
Det som ACIO, Labyrintgruppen och Incunabula kan skapa ligger långt över
huvudet på vad de flesta av Jordens nationer kan åstadkomma. Jag har, i den
pärm jag lämnar kvar, bifogat dokument rörande dessa organisationer.
Min plan är att skapa en utomjordisk nation på Jorden vid namn Elysia. Den
skall snabbt skaffa sig kompetens likt ACIO och med en ekonomisk briljans likt
Incunabula. Pengarna skall användas för att lyfta upp utvecklingsländerna via
projektet AFG, A Flourishing Globe, samt för att i övrigt fullborda mina planer
för Jorden och Mänskligheten.
Men på sikt, och så snart det går, ämnar jag genomföra det penninglösa
samhället för Jordens samtliga nationer, dessa planer stämmer delvis med de
planer som Incunabula synes ha, vilket kan innebära att Elysia kan komma att
samarbeta med dem.
Om detta mitt flödesschema (se nedan) går att förbättra är jag mycket tacksam
för allas era uppslag och förslag. I annat fall ber jag er att godkänna det
framlagda förslaget. Jag kommer inalles, enligt besked, att framlägga detta
förslag inte mindre än 46 gånger på 46 skilda planeter och platser.
Er ödmjuka tjänare
Ray Rose
På Jorden.”

