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In samen werking met Foundation. KvK 22053537 

P.V.D.M. en alle overige 
aardbewoners. 

Mens - Het wetende dier met eerbied. Eerbied - leef laat leven. 
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Ons verkiezing's programma moet gezien worden als een wet's 

voorstel. We stellen voor dat we met z'n allen gewoon 
overeenkomen om op een andere manier te gaan leven dan we nu 

doen. Kortom ons verkiezing's programma is gelijk ons wet's 
voorstel. We gaan er van uit dat iedereen inziet dat dit het meest 

menselijke voorstel is van alle partijen. 

Prioriteit or 1. Het verwezenlijken van vrede en het eeuwige leven op aarde d.m.v. Eerbied & 
Wetenschappelijke resolutie! Kortom zo snel mogelijk een antwoord vinden op het vergrijzing probleem. 
Vervolgens een, voorlopige, stop zetting aan voortplanting. Dit d.m.v. anticonceptie middelen in het voer 
verwerken. 
Betere zorg. Alles en iedereen wordt door de staat verzekerd. D.w.z. als een aardbewoner ziek is dat hij/ zij 
gewoon geholpen wordt. De rekening is voor de staat. De staat stelt geen beperkingen aan zorg! Niets is 
belangrijker dan het leven. Medisch onderzoek ter bevordering van het leven is prioriteit nr 1. Niet het voeren 
van oorlog. 

Uw mening is belangrijk. 
Eén dag in de week geeft de tweede kamer elk mens de gelegenheid om, op afspraak, persoonlijk zijn/haar 
menig te uiten tegenover de kamerleden, over welk onderwerp dan ook. Tijdens deze gelegenheid wordt dan 
gestemd of men hier verder op in gaat of niet en wie daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt. 

Alles mag! Tenzij men aantoonbaar een derde tot last is of zou kunnen zijn. De sleutels zijn vrijheid en gezond 
verstand. Er is niks in Nederland verboden tenzij men een derde ter lasten brengt. Het uiten van gevoel is altijd 
toegestaan zolang het met eerbied gebeurd. Het is niet noodzakelijk dat men respect heeft voor een bepaald 
gedrag. Eerlijkheid ten alle tijden is wel zo wenselijk. zodoende "Een vrij mens heeft geen regels, want die houd 
van alles en iedereen." Op het moment dat men vrijheid ontneemt ontstaat er ruzie. Kortom niemand heeft het 
recht om te bepalen wat en ander wel of niet mag doen, een mooi voorbeeld is het gebruik van drugs. Partij Voor 
De Mens en alle overige aardbewoners hebben geen bezwaar tegen drugs gebruik. Echter raden wij af om 
overmatig gebruik van wat dan ook toe te passen. Maar nogmaals ieder is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen 
gezondheid! We weten dat niemand dood wil. Dus geniet maar doe het met mate! 

Politie wordt een begeleidend orgaan, zonder vuurwapens, bedoeld om aardbewoners te helpen met ieder 
probleem. Het is niet de bedoeling dat Justitie partij trekt voor sancties maar partij trekt voor bemiddeling. De 
politie in Nederland dragen geen wapens, als mens heb je namelijk geen wapens nodig enkel gereedschap. Het 
grootste en belangrijkste gereedschap dat de politie heeft is eerbied voor de essentie van leven. Er moet dus meer 
begeleiding komen op straat. Als voorbeeld: i.p.v. flits palen meer verkeers politie. Als iemand te hard rijd word 
die gewoon aan de kant gezet en voor een bepaalde tijd aan de kant gehouden. Men kent het motto wel 'time is 
money.' Dus inplaats van een boete van 150 euro wordt men gewoon 2 uur of wat dan ook aan de kant 
gehouden, bakje koffie drinken met oom agent, die op zijn beurt twee uur de tijd heeft om de desbetreffende 
persoon uit te leggen hoe en wat. - 
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Een rechter beslist wat rechtvaardig is en niet wat wettelijk is. 
Een rechter moet eerbied en oneindig mededogen (karuna) hebben om rechter te zijn. (De wet en alle soort 
gelijke voorschriften zijn richtlijnen ontworpen om het de mensen makkelijker te maken niet moeilijker). 
Kortom een rechter moet net zo goed psychologie kennen als de wetgeving. Als de staat een conflict heeft met 
een burger, dan moet de staat bewijzen dat de burger fout is. (wat nu niet het geval is) 

De gevangenis. 
Het ten lasten zijn van derden in de vorm van geweld (zowel mens als overige dieren) zal gestraft worden met 
gevangenis straf. De gevangenis wordt een soort school waar de Beesten geleerd worden wat ze zijn. Ze mogen 
gaan als ze het begrijpen en tevens weten. Per misdaad/ overtreding wordt gekeken met welke gedachtegang de 
misdaad/ overtreding is begaan. Via Dyna!Psyc oefeningen wordt gekeken welk programma nodig is om de 
dader/ daders te rehabiliteren (de gedachtegang te veranderen ofwel potentiële mensen inzicht geven in hoe het 
anders kan.). Het volgen van een door een ander voorgestelde Dyna/Psyc plan is volledig vrijwillig. Het is de 
bedoeling dat geen mens noch overige aard bewoner in gevangenschap wordt gehouden, ongeacht de daad van 
onwetendheid en tevens egoïsme. Kortom onder een menselijke regering bestaan er geen gevangenissen enkel 
tbs klinieken! Iemand met gezond verstand zal nooit een misdaad plegen! 

Sociaal zekerheid. 
Aan ieder mens van 20 jaar of ouder word een bedrag van ca. € 1000 netto per maand besteed, ongeacht of u 
werk heeft. Heeft u wel werk, AOW of een andere vorm van inkomen, dan is dit extra inkomen. Van deze ca. € 
1000 per maand wordt automatisch ingehouden wat u gem. kwijt bent aan eten, nutsvoorzieningen, huisvesting 
en medische zorg. U houdt dan bijv. € 100 over als zakgeld, maar u heeft nog geen dag gewerkt! Kortom: u bent 
niet langer slaaf en kunt gaan kijken hoe u uw leven wilt gaan verrijken. Dankzij het  'learning on the  job'-
principe. U kiest een baan uit die u leuk vindt en krijgt daar wel te horen wat u moet leren. Vervolgens gaat u op 
u eigen tempo leren. Als u het eenmaal kan dan wordt u voor u diensten beloond. Alles wat u dan verdiend is 
extra. Alle belastingen die u moet betalen worden vooraf betaald, dus het geld dat u ontvangt is voor u. U hoeft 
dus niet meer eerst allerlei rekeningen te gaan betalen. Als u er niet uit komt dan gaat u gewoon naar de sociale 
dienst, het is hun taak om u te helpen. En niet te gaan zeuren om een bankafschriflje datje kwijt bent! 

Gratis eten en drinken. 
Gratis is misschien niet het juiste woord. Het is beter om te zeggen dat het vooraf betaald is, dankzij het sociale 
zekerheid plan. In de praktijk werkt dat als volgt. U gaat bijv. naar een winkel, haalt wat u wilt en u gaat naar 
huis. Zo simpel is het. Vlees, vis, gevogelte e. d. worden niet meer verkocht, noch verhandeld en dus ook niet 
door de staat verstrekt. Dat wil niet zeggen dat het verboden is om te eten, het betekend gewoon dat men er zelf 
achter aan moet rennen. Maar ja, zoals ze zeggen 'Beesten jagen op beesten!' 
Vlees vervangers worden gestimuleerd om meer in de supermarkt te komen. 

Belastingsysteem. 
Nieuw belastingsysteem. Alles wat wij van onder tekort komen, pakken wij van boven eraf. D.w.z. dat de rijken 
voor de armen moeten zorgen, maakt u zich niet druk, het wordt allemaal per computer berekend. Het draait om 
menselijkheid en geestelijke volgroeiing. Wij moeten tenslotte aan € 1000 per persoon komen, dat weer op zijn 
beurt de basis is voor het sociaal zekerheid's plan. Om nog maar eens duidelijk te zijn; we zijn verantwoordelijk 
voor elkaar! Dat de één een voetballer is en de ander een vuilnis man wil niet zeggen dat ze niet de zelfde 
rechten en plichten hebben. De rechten zijn duidelijk - u heeft het recht om te eten en drinken, u heeft het recht 
om een dak boven uw hoofd te hebben, u heeft het recht om vrij te zijn (openbaar vervoer, telefoon en Internet) 
en u heeft recht op goede nuts voorziening (water, stroom  etc.  ) En iedereen heeft de plicht om voor elkaar te 
zorgen, dit wordt dan geregeld door de regering die op zijn beurt bepaald hoeveel ieder moet betalen aan 
belasting. Het zou heel aardig eens kunnen dat de ene, bijv. de vuilnisman, niks aan belasting hoeft te betalen 
terwijl een ander, bijv. een top voetballer, 30 miljoen per jaar moet betalen! 
Maar nogmaals het word door de computer eerst bekeken een dan nog eens nagekeken. Wij begrijpen deze term 
ook wel 'verschil moet er wezen' dan kan de voetballer wel gaan klagen maar als menselijk mens besefje dat het 
geen nut heeft. Het moet voldoening genoeg zijn om gewoon voetballer te zijn. Alles is 1 en iedereen heeft zijn/ 
haar functie dat bij zal dragen aan het sociaal zekerheid's plan. Het moet duidelijk zijn dat dit een belasting 
systeem is dat werkt volgens het noodzaak principe. En niet het zoveel % principe! 

Openbare voorzieningen. Duidelijk moet zijn dat internet en telefonie iets is wat standaard is inbegrepen in het 
sociaal zekerheid's plan. Verder moet het duidelijk zijn dat men gewoon overal naar de wc hoort te kunnen gaan 
zonder dat er iemand staat te jammeren voor een kwartje. kortom alle openbare  WC's  zijn gratis- dat wil zeggen 
dat alle kosten voor het schoonhouden van de  WC's  in het nieuwe belasting systeem zal worden op genomen. 
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Gratis en beter openbaar vervoer. Het openbaar vervoer dient eigendom te zijn van de staat en dus van de 
burger. En ook hier word het bedrag dat gepaard is met het verbeteren van het openbaar vervoer verwerkt in het 
nieuwe belasting systeem. 

Overige 

'Beesten jagen op beesten!' 
Eerder hadden we het erover dat vlees, vis en gevolgelte niet meer verkocht zouden worden en dus ook niet 
verstrekt door de staat. Maar omdat we streven naar geestelijke vrijheid kunnen we niet het eten er van 
verbieden, zodoende is er dit plan voor de beesten ontwikkeld. ja u hoort het goed beesten, net zoals een leeuw 
dat is, is de primitief man dat ook. 
Nederland heeft speciale gebieden waar mede aardbewoners die zogenaamd voor bestemd zijn voor consumptie, 
kunnen leven. Deze gebieden zijn groot en mogen nooit kleiner zijn dan 625 vierkante meter per aardbewoner. 
Deze gebieden zijn beheerd door de staat en beschikken over een slacht huis en wapen huis. De bedoeling is dat 
elke Nederlander die vlees wil eten zelf een mede aardbewoner vermoord en slacht. Het wapen dat men mag 
gebruiken is voor de deskundige te bepalen, er mogen nooit vuurwapens of wat voor schietwapens dan ook 
gebruikt worden. Het slachten en vervoer van de prooi naar het slacht huis wordt onder toezicht van een erkende 
slachter gedaan. De achter liggende gedachte is, dat men meer eerbied en mededogen krijgt voor het leven ofwel 
innerlijk evolutie ervaart. 

milieu. 
Een einde aan het gebruik van kern (splitsing) energie en alle andere brandstoffen die het milieu vervuilen. Het 
onmiddellijk invoeren van de brandstofcel en overige waterstof systemen. Deze zal niet alleen auto's, bussen, 
vrachtwagen's, vliegtuigen  etc.  schoner maken maar het zal de energie rekening in het algemeen drastisch 
omlaag brengen, gewoon in ieder huis een brandstofcel en klaar. 
In Nederland is men nog niet echt bezig met Waterstof techniek op politiek niveau. Daar moet het nou eens mee 
afgelopen zijn! Kortom: Het onmiddelijk aanleggen van waterstof tankstations om vervolgens enkel watersof  
autos  op de markt te laten komen, dus iemand die een nieuwe auto wil kopen zal dan een waterstof auto moeten 
kopen. Heel eenvoudig, benzine & diesel motoren mogen niet meer geproduceerd worden! 

Leger & Wapens. 
Nederland geeft geen geld uit voor uitbereiding van het leger in de vorm van aanval eenheden of wapens. Wel 
uitbereiding van de hulp verlenende kracht en doel van het leger. 
Nederland bezit geen wapens van destructie. Nederland zal ook geen nieuwe standaard aanval wapens zoals 
gevecht vliegtuigen, schepen, tanks enz, verder aanschaven. 
Een groot deel van het leger personeel kan omgezet worden in politie, begeleidende eenheden om naar gelang in 
te zetten. 

Huisdieren & Honden belasting. 
Er moeten strengere voorwaarden komen m.b.t. het houden van huisdieren. Wie een huisdier geen goede 
huisvesting kan bieden mag er geen nemen. 
Hondenbelasting afschaffen. (Er moeten meer uitlaatterreinen komen zodat de straten schoner blijven.) Verder 
mag het duidelijk zijn dat geen enkel huisdier wordt vermoord, dus ook de pitbulls niet. Als blijkt na een Martin 
Gans gedrags onderzoek dat een hond gedrags problemen heeft, dan moet er gekeken worden naar aangepaste 
trainingen!! Moord zal bestraft worden met de dood  strati  Dus officieren denk er aan!! Geen eigen rechter 
spelen. 

Onderwijs.  'education can  change a  nation.'  
Scholen zijn geheel gratis en toegankelijk voor iedereen die wil leren. Ook hier geld dat het kosten plaatje 
betrokken wordt in het sociaal zekerheid's plan. 
Er is alleen leerplicht voor de hoognodig vakken zoals Nederlands, Dyna/Psyc (in deze les wordt men tevens 
geleerd wat die is), maatschappijleer onderricht in normen en waarden en mededogen. Alle overige vakken zijn 
geheel vrijwillig. De gedachte hier achter is dat men het leuk moet vinden om te leren. (Geestelijk gezien is leren 
het enige wat men wil doen vanaf de geboorte en met de juiste houding wil men alleen maar steeds meer leren). 
D.m.v. 'moeten' is de lol er gauw af. Bovendien is een klas vol belangstellenden gemakkelijk iets bij te brengen. 
Hierdoor heeft de docent meer plezier in zijn / haar baan. Vergeet niet dat het allemaal draait om vrijheid en 
gezond verstand. 
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