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NATUUR WETPARTIJ 

BEGINSELPROGRAMMA 

De Natuurwet 
Alle maatschappelijke problemen komen voort uit het feit dat 

mensen de bewuste verbinding met hun oorsprong hebben verloren. 
Hierdoor is het zicht op de samenhang van alle aspecten van het leven 
verloren gegaan - de gemeenschappelijke basis ontbreekt. Die 
gemeenschappelijke basis is het verenigd veld van alle natuurwetten, 
ook wel de natuurwet genoemd. Met de term natuurwet wordt het 
geheel van alle natuurwetten bedoeld, die het leven en de evolutie in 
het hele universum regelen en in stand houden. Dat wil zeggen alle 
wetten die verband houden met bijvoorbeeld de beweging van de 
atomen, de loop van de planeten, het leven van planten en dieren, onze 
gezondheid, het milieu en de samenleving. De natuurwet bestuurt het 
hele universum in al zijn diversiteit met maximale doelmatigheid. Zij 
is de intelligentie van de natuur die in ieder van ons functioneert, onze 
hartslag en ademhaling regelt en richting geeft aan elke impuls van 
ons denken en handelen. Als wij in harmonie leven met de natuur-
wetten, worden wij als het ware gedragen door hun functioneren. Ons 
gedrag wordt doelmatig en succesvol voor onszelf en anderen. 

De Natuurwetpartij wil de verbinding met die basis herstellen en de 
politieke besluitvorming en het politieke handelen baseren op een 
geïntegreerde visie op de samenhang van alle levensgebieden. Leven 
in overeenstemming met de natuurwet leidt tot gezondheid en welzijn 
op alle levensgebieden - spiritueel, mentaal, fysiek, sociaal en 
ecologisch. 

Transformatie van Collectief Bewustzijn 

Gezondheid en welzijn op ieder levensgebied kunnen alleen gereali-
seerd worden door het collectieve bewustzijn van de Nederlandse 
bevolking op een hoger niveau te brengen. De Natuurwetpartij kan de 
kennis en de wetenschappelijk geverifieerde methoden introduceren 
om deze transformatie in gang te zetten. Hiervoor is niet de actieve 
medewerking van de gehele bevolking nodig, maar er kan volstaan 
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worden met een groep van Ca. 7000 mensen, die zich actief bezig 
houdt met de beoefening van het Transcendente Meditatie en het TM-
Sidhi programma. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zo'n 
groep van 7000 mensen de kritische massa vormt om een verande-
ringsproces in het collectieve bewustzijn op gang te brengen en te 
houden. Deze groep verlevendigt de natuurwet in het bewustzijn van 
de gehele bevolking. Deze collectieve bewustzijnsverandering leidt er 
toe dat alle mensen spontaan meer in overeenstemming met de wetten 
van de natuur gaan leven en daardoor minder problemen voor zichzelf 
en anderen veroorzaken. Leven in harmonie met de natuurwet schept 
samenhang (coherentie) in het denken en handelen van alle mensen. 
De samenleving ontwikkelt zich hierdoor spontaan in de richting van 
vooruitgang. De Natuurwetpartij introduceert hiermee een wezenlijk 
nieuwe aanpak in de politiek: schep een coherent collectief bewust-
zijn als basis voor een succesvol bestuur zonder problemen. 

Een Coherentiescheppende Groep voor de Regering 

De Natuurwetpartij stelt voor in Nederland een groep op te richten 
die coherentie in het nationale bewustzijn schept. Uitgebreid weten-
schappelijk onderzoek (zie blz. 6) heeft aangetoond dat een dergelijke 
groep de diverse aspecten van het maatschappelijke leven positief 
beïnvloedt. Zo blijkt zo'n groep de kwaliteit van het leefklimaat te 
verbeteren, misdaad en geweld te verminderen, de economische 
situatie te verbeteren en burgeroorlogen en internationale conflicten af 
te laten nemen. 

Een groep van 7000 beoefenaars van het Transcendente Meditatie 
en TM-Sidhi programma blijkt voldoende te zijn om dergelijke effec-
ten zelfs wereldwijd teweeg te brengen. Een wereldwijd effect blijkt 
nodig om de ontwikkeling naar een betere samenleving grondig en 
ongestoord te laten plaatsvinden. De kosten van zo'n project zijn 
gering in verhouding tot de nationale begroting en het projekt levert 
een veelvoud aan besparingen op. Het lijkt verstandig met name 
economisch niet-actieven uit te nodigen vrijwillig deel te nemen. Deze 
mensen krijgen dan de belangrijke verantwoordelijkheid te vervullen, 
de kwaliteit van het leven voor de gehele samenleving te verbeteren en 
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Verbeterde Kwaliteit van het Leefklimaat 
DOOR DE GROEPSBEOEFENING VAN HET TM-SIDHI PROGRAMMA 
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300 deelnemers aan het TM en TM-Sidhi programma in  Rhode Island,  V.S., hadden 
een positieve invloed op de leefkwaliteit in de staat zoals gemeten in termen van 
verminderde misdaad, ongevallen, sterfgevallen en verbeteringen in economische 
omstandigheden en gezonde leefgewoonten.  Journal  of  Mind  and  Behavior  8 (1987). 
67-104. 

vervolgens op een hoog niveau te handhaven. Het stichten van deze 
coherentiescheppende groep is het centrale programmapunt van de 
Natuurwetpartij. De coherentie in het nationale bewustzijn vormt de 
basis voor alle levensbevorderlijke ontwikkelingen in de samenleving. 

Wetenschappelijk onderzoek naar de toegenomen positi-
viteit en harmonie in de samenleving door een coherentie-
scheppende groep 

• Verbeterde kwaliteit van het leven op stedelijk, provinciaal, 
nationaal en internationaal niveau  1' 2' 3  

• Afgenomen misdaad en geweld 1,2,4,5,6,7 

• Verbeterde economische condities, gemeten aan de hand van 
een maandelijkse index van inflatie en werkloosheid" 

• Afgenomen oorlogsgeweld en minder oorlogsslacht- 
offers 1,7,10 
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• Meer positieve, levensbevorderhjke uitspraken en hande- 
lingen van staatshoofden 

• Verbeterde internationale betrekkingen',"  

• Vooruitgang naar vreedzame oplossing van conflicten 3,11 

1 Journal  of Conflict  Resolution  32 (1988). 776-812 

2 Journal  of  Mind  and  Behavior  8 (1987): 67-104 

3  Social  Science  Perspectives Journal  2 (4), (1988): 80-94 
4  Social  Indicators Research 22 (1990): 399-418 

5 Journal  of  Mind  and  Behavior  9 (1988): 457-486 

Journal of Crime and Justice 4 (1981): 25-45 

Dissertation Abstracts International 49 (1988): 2381A 

Proceedings of the American Statistical Association, Business and 
Economics Section (1989). 565-570 

Proceedings of the Midwest Management Society (1989): 183-190 

Journal of Conflict Resolution 34 (1990): 756-768 

Proceedings of the American Statistical Association, Social Statis-
tics Section (1990): 297-302  

Preventie 

Het is essentieel dat het landsbestuur werkt aan de preventie van 
problemen in plaats van permanent achter de problemen aan te hollen. 
Regeren is het voorkomen van problemen. De vedische technologie 
van bewustzijn heeft bewezen individuele en maatschappelijke proble-
men te kunnen verhelpen vanuit hun basis en zo op langere termijn te 
voorkomen. De taak van de regering zal dan wezenlijk anders worden. 
Omdat de verlevendiging van de natuurwet in het bewustzijn van de 
mensen ertoe leidt dat alle aspecten van de samenleving zich spontaan 
levensbevorderljk ontwikkelen, kan de regering zich gaan toeleggen 
op het plannen van een ideale samenleving in plaats van achter toene-
mende problemen aan te rennen. De regering kan dan weer vooruit-
zien, werken aan preventie en een werkelijk bestuurlijke rol gaan 
vervullen. De Natuurwetpartij stelt voor dat de regering deze effec-
tieve methoden van preventie gaat toepassen en zich daarmee richt op 
de kern van haar taak - voorkomen van problemen. 
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De Mens Centraal 

Het belangrijkste uitgangspunt van de Natuurwetpartij is dat de 
mens centraal moet staan bij elke politieke overweging. De kwaliteit 
van het bewustzijn bepaalt de kwaliteit van het leven - individueel en 
collectief. Door het bewustzijn maximaal te ontwikkelen zullen 
problemen zoveel mogelijk opgelost en voorkomen worden. Daarom 
moeten voorwaarden voor de ontwikkeling van het bewustzijn van de 
individuele mens geschapen worden. Die voorwaarden betreffen 
maximale ruimte en vrijheid voor innerlijke groei en creativiteit en 
maximale belangstelling voor het innerlijk en uiterlijk welbevinden 
van iedere burger. Daarenboven moet er een groep van 7000 beoefe-
naars van het TM en TM-Sidhi programma gevormd worden om het 
bewustzijn van de samenleving geïntegreerd en coherent te maken en 
te houden. Dit omdat die technieken bewezen hebben te werken. Voor 
het overige is de Natuurwetpartij voorstander van volledig vrije keuze 
voor ieder individu om die groei en ontwikkeling te kiezen die het 
beste bij zijn voorkeur en aanleg past. 

Het is essentieel dat bij iedere politieke overweging de mens in de 
ruimste betekenis van het woord centraal staat en dat deze centrale 
plaats niet gegeven wordt aan bijvoorbeeld louter economische 
factoren. In deze tijd wordt er zoveel waarde gehecht aan de econo-
mische situatie dat de economie een doel op zichzelf geworden is. 
Men realiseert zich nauwelijks dat de economie slechts een middel is 
om het leven van de mens meer comfortabel te maken. Veelal wordt 
de mens nu in dienst van die economie gesteld. Naar het oordeel van 
de Natuurwetpartij heeft de politiek momenteel absoluut onvoldoende 
oog voor de vele andere aspecten van het menselijk bestaan - spiri-
tueel, mentaal, fysiek, sociaal en ecologisch. De Natuurwetpartij 
benadrukt het belang van aandacht voor alle aspecten van het men-
selijk leven. Het uitgangspunt voor het beleid en de norm voor politiek 
handelen van de Natuurwetpartij is het scheppen van geluk, welzijn en 
welvaart voor ieder individu. 



PARTIJPROGRAMMA 

Steun van de Natuur 

De benadering van de Natuurwetpartij - coherentie te scheppen in 
het collectief bewustzijn - voorkomt niet alleen problemen, maar 
zorgt er tegelijkertijd voor dat alle levensprocessen in overeenstem-
ming met de wetten van de natuur plaatsvinden. Zo worden alle 
levensprocessen door de volle kracht van de natuurwet gedragen in de 
richting van evolutie, vooruitgang en groei. Het is als het zwemmen 
met de stroom mee in plaats van tegen de stroom in. Een geïntegreerd 
collectief bewustzijn leidt niet alleen tot steun van de natuur voor de 
gehele samenleving maar ook voor iedere burger als individu, hetgeen 
leidt tot maximale groei en vooruitgang op alle levensgebieden (zie 
wetenschappelijk onderzoek). 

Wetenschappelijk onderzoek naar toegenomen groei en 
vooruitgang in de samenleving door een coherentieschep-
pende groep 
• Verbeterde economische condities, gemeten aan de hand van 

een maandelijkse index van inflatie en werkloosheid 12, 13 

• Toename van het bruto nationaal produkt, octrooiaanvragen 
en behaalde diploma's 14  

•  Toegenomen vertrouwen  in  economische groei, gemeten aan  
de hand van  beursprijzen  15  

12 Proceedings of the American Statistical Association, Business 
and Economics Section (1989): 565-570 

13 Proceedings of the Midwest Management Society '1989,.183-10 

14 Social Science Perspectives Journal 2 (4) (1988): 127-146 

15 Journal of Conflict Resolution 32 (1988). 776-812 
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