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De Natuurwetpartij stelt u in deze brochure de hoofdlijnen van haar
programma voor. U vindt er inzichten in neergelegd die de basis
vormen van een ingrijpende vemieuwing van het maatschappelijk
leven. Ret programma van de Natuurwetpartij draagt, naast verfrissende inzichten, zeer praktische oplossingen aan. Ret geeft de burgers,
van wie velen zich met gevoelens van misprijzen en machteloosheid
van het politieke bedrijf hebben afgekeerd, de gelegenheid echt bij te
dragen tot het welzijn van de samenleving en de kwaliteit van het
landsbestuur mee te bepalen.

Impasse
De politiek is vastgelopen. Oude oplossingen werken niet meer, het
oude zaad heeft zijn kiemkracht verloren. Leidinggeven is verflauwd
tot politiek marktonderzoek. Ethische beginselen, het merg van de
samenleving, zijn vervaagd, zowel binnen als buiten de politiek. De
verschillende partijen zijn verwikkeld in voortdurend conflict om
macht. Ondertussen wordt de structurele crisis in de economie steeds
dieper en duidelijker zichtbaar. De natuurlijke leefomgeving is uit
haar evenwicht gebracht en de problemen van ziekte, misdaad, werkloosheid en aantasting van de sociale zekerheid krijgen geen oplossing. De eerste tekenen van een reactie hierop laten een terugkeer zien
naar 'sterke' politiek, een politiek van de strakke teugel en krimpende
vrijheid van de burger. Temidden van toenemende onvrede woekert de
onverdraagzaamheid. Op het wereldv lak zijn er talrijke brandhaarden,
die de ontoereikendheid van de huidige intemationale politieke en
militaire middelen overduidelijk belichten.

Nieuw Inzicht
Op dit ogenblik en in deze omstandigheden is het ontstaan van
Natuurwetpartijen in tientallen landen over de hele wereld ons inziens
een belangwekkende en hoopgevende ontwikkeling op het politieke
toneel. De Nederlandse Natuurwetpartij, opgericht in mei 1992, intro-

duceert een volledig nieuwe kennis in de politiek en een daarop gebaseerde technologie, waarmee het mogelijk is de oorzaak van aIle
maatschappelijke problemen bij de wortel aan te pakken. De benaderingen die de Natuurwetpartij voorstaat zijn getoetst op hun degelijkheid en werkzaamheid met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Zij
zijn in overeenstemming met de inzichten in de werking van de natuur
van de meest geavanceerde modeme wetenschappen en tegelijkertijd
onderbouwd door de wijze kennis van de natuurwetten uit de oudste
tradities van de mensheid. De invoering van deze kennis en technologie zal een nieuwe wijsheid doen ontwaken in het land en zijn
bestuurders, de wijsheid van lev en in overeenstemming met de wetten
van de natuur. Dit zal het bestuur van het land bevrijden van verlamming en verstarring en de onontbeerlijke voorwaarden verschaffen
voor het welslagen van initiatieven ter verbetering van aIle aspecten
van het maatschappelijk leven.

Openheid
De initiatiefnemers van de Natuurwetpartij hebben zich laten inspireren door hun persoonlijke ervaring met de Transcendente Meditatie
en TM-Sidhi technieken en de kennis van het uitgebreide wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid daarvan.
Uitdrukkelijk zij vermeld dat de N atuurwetpartij volledig open staat
.voor aIle andere benaderingswijzen - regulier en altematief - die
aantoonbaar leiden naar het beoogde doel: gezondheid en welzijn op
aIle levensgebieden voor de gehele bevolking.

Wetenschappelijke

Aanpak via Bewustzijn

De Natuurwetpartij staat een fundamentele oplossing van aIle
problemen voor. Essentieel hierbij is problemen niet binnen hun eigen
kader aan te pakken, maar een nieuw element in te brengen. Het door
de Natuurwetpartij voorgestelde nieuwe element, dat door aIle
bestaande partijen over het hoofd gezien wordt, is bewustzijn. Bewustzijn betekent wakker zijn, open staan voor de werkelijkheid. Hoger
bewustzijn betekent meer open staan voor de werkelijkheid, deze meer
omvattend en in haar diepere lagen kennen. Hoe bewuster, hoe

wakkerder we zijn, des te meer en dieper kennen we de werkelijkheid
en betrekken we die in onze beslissingen en ons handelen. Bewustzijn
is de uiteindelijke basis van het functioneren van de individuele mens
en de gehele samenleving. Op dezelfde wijze als het rondwaren in een
onbekende donkere kamer slechts tot ongelukken kan leiden en het
aandoen van het licht een volkomen andere situatie schept, zo zal
verbetering van het bewustzijn van de individuele mens en de bevolking als geheel tot een nieuwe visie en aanpak in de politiek leiden.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van vedische inzichten en technieken
voor bewustzijnsontplooiing, waarvan wetenschappelijk bewezen is
dat ze problemen fundamenteel kunnen oplossen en uiteindelijk voorkomen.
Deze wetenschappelijk geverifieerde aanpak is in het verleden regelmatig voorgelegd aan regeringsfunctionarissen. Veelal reageerde men
niet of met het argument dat men het te druk had met de bestaande
problemen. Men zag zelfs geen ge1egenheid om het uitgebreide
dokumentatiemateriaal te laten bestuderen. Het programma van de
Natuurwetpartij brengt deze kennis nu rechtstreeks onder de aandacht
van de Nederlandse bevolking. Het is nu aan de kiezer om te bepalen
of deze nieuwe kennis toegepast gaat worden in de politiek.

De Natuurwet
Alle maatschappelijke problemen komen voort uit het feit dat
mensen de bewuste verbinding met hun oorsprong hebben verloren.
Hierdoor is het zieht 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 natuurwetten, 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
gelntegreerde 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 gerealiseerd 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

worden met een groep van ca. 7000 mensen, die zich actief bezig
houdt met de beoefening van het Transcendente Meditatie en het TMSidhi programma. Wetenschappehjk onderzoek toont aan dat zo'n
groep van 7000 mensen de kritische massa vormt om een veranderingsproces 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 aIle 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 aIle 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 bewustzijn 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 wetenschappelijk onderzoek (zie bIz. 6) heeft aangetoond dat een dergelijke
groep de diverse aspecten van het maatschappelijke leven positief
be'invloedt. 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 intemationale conflicten af
te laten nemen.
Een groep van 7000 beoefenaars van het Transcendente Meditatie
en TM-Sidhi programma blijkt voldoende te zijn om dergelijke effecten 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 vervuIlen,
de kwaliteit van het leven voor de gehele samenleving te verbeteren en
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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 aIle levensbevorderlijke ontwikkelingen in de samenleving.

Wetenschappelijk onderzoek naar de toegenomen positiviteit en harmonie in de samenleving door een coherentiescheppende groep
• Verbeterde kwaliteit van het leven op stedelijk, provinciaal,
nationaal en intemationaal 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 8, 9
• Afgenomen oorlogsgeweld en minder oorlogsslachtoffers 1,7,10

• Meer posltleve, levensbevorderlijke uitspraken en handelingen van staatshoofden 3
• Verbeterde intemationale betrekkingen 3, 11
• Vooruitgang naar vreedzame oplossing van conflicten 3, 11
1
2
3
4
5
6
7
8

Journal of Conflict Resolution 32 (1988): 776-812
Journal of Mind and Behavior 8 (1987): 67-104
Social Science Perspectives Journal 2 (4), (1988): 80-94
Social Indicators Research 22 (1990): 399-418
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
9 Proceedings of the Midwest Management Society (1989): 183-190
10 Journal of Conflict Resolution 34 (1990): 756-768
11 Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics Section (1990): 297-302

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 voork6men van problemen. De vedische technologie
van bewustzijn heeft bewezen individuele en maatschappelijke problemen te kunnen verhelpen vanuit hun basis en zo op langere termijn te
voork6men. 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
levensbevorderlijk ontwikkelen, kan de regering zich gaan toeleggen
op het plannen van een ideale samenleving in plaats van achter toenemende problemen aan te rennen. De regering kan dan weer vooruitzien, werken aan preventie en een werkelijk bestuurlijke rol gaan
vervullen. De Natuurwetpartij stelt voor dat de regering deze effectieve methoden van preventie gaat toepassen en zich daarmee richt op
de kern van haar taak - voork6men van problemen.

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 voork6men worden. Daarom
moeten voorwaarden voor de ontwikkeling van het bewustzijn van de
individuele mens geschapen worden. Die voorwaarden betreffen
maximale mimte 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 beoefenaars van het TM en TM-Sidhi programma gevormd worden om het
bewustzijn van de samenleving ge'integreerd 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
mimste 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 economische situatie dat de economie een doel op zichzelf geworden is.
Men realiseert zich nauwelijks dat de economie slechts een middel is
om het lev en 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 - spiritueel, mentaal, fysiek, sociaal en ecologisch. De N atuurwetpartij
benadrukt het belang van aandacht voor alle aspecten van het menselijk 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.

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 aIle levensprocessen in overeenstemming met de wetten van de natuur plaatsvinden. Zo worden aIle
levensprocessen door de volle kracht van de natuurwet gedragen in de
richting van evolutie, vooruitgang en groei. Ret is als het zwemmen
met de stroom mee in plaats van tegen de stroom in. Een gelntegreerd
collectief bewustzijn leidt niet alleen tot steun van de natuur voor de
gehele samenleving maar ook voor iedere burger als individu, hetgeen
leidt tot maxim ale groei en vooruitgang op aIle levensgebieden (zie
wetenschappelijk onderzoek).

Wetenschappelijk onderzoek naar toegenomen groei en
vooruitgang in de samenleving door een coherentiescheppende 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):183-190
14 Social Science Perspectives Journal 2 (4) (1988): 127-146
15 Journal of Conflict Resolution 32 (1988): 776-812

Het doe I van de Natuurwetpartij is geluk en welbevinden te scheppen voor iedere burger. Geluk en welbevinden hangen samen met
gezondheid op aIle gebieden van het menselijk bestaan - spiritueel,
mentaal, fysiek, sociaal en ecologisch. De Natuurwetpartij stelt dat al
deze verschiIlende niveaus tegelijkertijd aangesproken dienen te
worden. Alleen als al deze levensgebieden gezond en in even wicht
zijn kan er sprake zijn van volwaardig menselijk geluk en volledige
menselijke ontplooiing. Zo zal het individu gezond moeten zijn op
spiritueel, mentaal en fysiek niveau. Gezondheid op sociaal niveau
betekent economische groei, een effectief bestuur, veiligheid, vermindering van misdaad en intemationale oorlogsdreiging en ook een
volwaardige plaats in de samenleving voor aIle bevolkingsgroepen,
inclusief ouderen en migranten. Normen en waarden dienen versterkt
te worden, maar dan wel van binnenuit. Tenslotte is er de gezondheid
van het milieu, instandhouding van de natuur, tegengaan van milieuvervuiling, bevordering van natuurlijke landbouw, etc. Wij zuIlen nu
in het kort deze diverse aspecten bespreken.
Kernpunt: Gei"ntegreerde benadering
levensgebieden.

van gezondheid

op alle

SPIRITUELE GEZONDHEID
Het is belangrijk dat de mens het bewuste contact met zijn
oorsprong herstelt. Die oorsprong is zuiver bewustzijn, de natuurwet,
die aIles structureert en het functioneren van het gehele universum
bestuurt. Door het verlies van contact met die bron raakt de mens het
spoor bijster en wordt hij geconfronteerd met onbeantwoorde levensvragen en vervreemding. Het spirituele aspect van het leven is een
integraal onderdeel van het menselijk bestaan. Voor totale levensvervuIling dient de mens dit spirituele niveau van het leven te ervaren en
te ontwikkelen. De meest geeigende methode daartoe is meditatie.

Mensen ervaren daardoor weer de basis, de zin en het doel van hun
leven. De spirituele ervaring van transcendent zuiver bewustzijn is een
universele ervaring binnen de mensheid, opgetekend in aIle wereldreligies en culturen door de hele geschiedenis. De Natuurwetpartij
richt zich op de wetenschappelijke bestudering van de effecten van
deze ervaringen op het menselijk leven. Zij onthoudt zich echter van
specifieke religieuze, godsdienstige of levensbeschouwelijke interpretaties daarvan of de individuele en cultureel bepaalde invulling.
Kernpunt: Belang van meditatie voor individuele spirituele gezondheid en spirituele ervaringen.
Een coherentiescheppende groep van 7000 TM beoefenaars zal de
ervaring van de natuurwet verlevendigen in het collectieve bewustzi jn.
Meer en meer mensen zullen spontaan deze ervaring krijgen en daarin
levensvervulling vinden. Het spirituele aspect van het menselijk leven
zal daardoor vanzelf meer in de aandacht komen, wat een gunstige
conditie vormt voor spirituele (en algemene) gezondheid. De Natuurwetpartij is er zich volledig van bewust dat vele mensen niet direct de
behoefte aan spirituele ontplooiing hebben. Daarom is de aangeboden
methode zo uniek. De groepsgewijze meditatiebeoefening van een
beperkt aantal mensen zorgt ervoor dat anderen geleidelijk toch innerlijke rust en harmonie ervaren zonder dat zij daarvoor zelf actie
hoeven te ondememen. Dit verschijnsel treedt op ongeacht de religie,
denominatie of levensovertuiging.
Kernpunt: Groepsmeditatie bevordert de volksgezondheid
spontane groei van spiritualiteit binnen de bevolking.

door

Wetenschappelijk onderzoek naar spirituele gezondheid
• Ervaring van zuiver bewustzijn gedurende Transcendente
Meditatie 16,17,18
• Toegenomen respect voor traditionele religieuze waarden 19
• Meer tevredenheid in relatie met God en religie 20
• Toegenomen spirituele gezondheid 21
16 International Journal of Neuroscience (1981): 211-217
17 Psychosomatic Medicine (1984): 267-276

32 (2) (1989): 91-103
19 Western Psychologist (1974): 104-111
20 Psychological Reports (1977): 303-306
21 Journal of Psychology 124 (1990): 177-197
18 Psychologia

Onderwijs
Vanuit het besef dat bewustzijn het meest fundamentele element in
de hele schepping is en dat alles de uitdrukking van bewustzijn is, stelt
de Natuurwetpartij voor om ruimte te scheppen in alle geledingen van
het onderwijs voor de studie van bewustzijn, theoretisch en praktisch.
Doel van het onderwijs zou in de eerste plaats de ontwikkeling van het
volledige creatieve vermogen en volledig ontplooid bewustzijn van de
student moeten zijn. Dit stelt hem in staat in volledige harmonie met
de natuurwet te leven en daardoor tot een lev en zonder problemen. Dit
kan slechts op basis van de ontwikkeling van bewustzijn. De opleiding
voor een beroep wordt dan gezien als een bovenbouw op dit fundament. Onderwijs kan slechts als geslaagd beschouwd worden als de
leerlingen spontaan gaan lev en in overeenstemming met de wetten van
de natuur. Dan gaan zij vanzelf denken, spreken en handelen op een
wijze die levensbevorderlijk is voor zichzelf en anderen.

Toegenomen Creativiteit
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De experimentele groep die de TM-techniek langer beoefende dan de controlegroep
scoorde significant hoger op diverse aspecten van creativiteit. Journal of Creative
Behavior 13 (1979):169-180.

Toegenomen Zelfverwerkelijking
DOOR TRANSCENDENTE
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Andere
Relaxatie

In een uitgebreide meta-analyse bleek Transcendente Meditatie een zeer effectieve
methode om zelfverwerkelijking tot stand te brengen. Journal of Social Behavior and
Personality 6 (1991): 189-247.

Kernpunt: Ontwikkel het volledige creatieve vermogen van de leerling.
Op scholen en universiteiten kan de studie van bewustzijn gemakkelijk toegevoegd worden als het eerste lesuur van iedere dag. Als dit
programma wordt toegevoegd aan het standaardleerplan kunnen leerling en meer gebruik maken van alle andere kennis die zij krijgen. Met
toegenomen ontvankelijkheid, alertheid, creatieve intelligentie en
energie zullen zij steeds betere prestaties kunnen leveren.
Deze benadering van onderwijs, welke het verkrijgen van objectieve
kennis combineert met de subjectieve technieken voor de ontwikkeling
van het volledige creatieve potentieel van bewustzijn, biedt aan elke
leerling het voordeel van alle kennis - een leven vrij van fouten en stress,
met het vermogen alles te kennen, alles te doen en alles te bereiken dat
levensbevorderlijk is. Met het ontvouwen van hun innerlijke genie en
door de toegenomen beheersing van de natuurwet, zullen leerlingen niet
langer gefrusteerd worden door hun onvermogen om te presteren, maar
zullen zij door hun succes gemotiveerd worden om verder te studeren.

Toegenomen Intelligentie
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Studenten die Transcendente Meditatie beoefenen vertonen een longitudinale groei in
intelligentie vergeleken bij niet mediterende controlepersonen. Journal of Personality

and Individual Differences 12 (1991): 1105-1116.

Deze kennis van de wetenschap van bewustzijn zal vervulling brengen
aan het bestaande systeem van onderwijs zonder dat op enigerlei wijze
de huidige structuur veranderd hoeft te worden.

Kernpunt: Voeg studie van bewustzijn toe aan het leerplan.
Wetenschappelijk onderzoek naar verbeterd functioneren
van studenten door studie van bewustzijn
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van intelligentie - toegenomen IQ 22, 23
Optimalisering van de hersenfuncties 24
Toegenomen creativiteit 25
Verbeterde studieprestaties 26, 27
Verbeterd geheugen en waarnemingsvermogen 28
Hogere niveaus van normbesef 29
Versnelde cognitieve ontwikkeling bij kinderen 30
Toegenomen veldonafhankelijkheid - toegenomen weerstand
tegen afleiding en sociale druk 31
• Meer interesse in studie-activiteiten 32
• Toegenomen integratie met de sociale omgeving 33

• Toegenomen zelfactualisatie en zelfvertrouwen 34
• Toegenomen gerichtheid op positieve waarden 35
• Afgenomen drop-out ratio en toegenomen zelfactualisatie bij
kansarme jongeren 36
• Afgenomen gebruik van drugs, alcohol en sigaretten 37
• Afgenomen angst 38
• Meer gezonde respons op stress 39
• Betere werkstatus 40
• Verbeterde economische omstandigheden gemeten met een
maandelijkse index van inflatie en werkloosheid 41
• Verbeterde kwaliteit van het leefklimaat op het niveau van
stad, provincie, land en internationale betrekkingen 42
22 Journal of Personality and Individual Differences 12 (1991):
1105-1116
23 Perceptual and Motor Skills 62 (1986): 731-738
24 International Journal of Neuroscience 13 (1981): 211-217 en
15 (1981): 151-157
25 Journal of Creative Behavior 13 (1979): 169-180
26 Education 107 (1986): 49-54
27 British Journal of Educational Psychology 55 (1985): 164-166
28 Memory and Cognition 10 (1982): 207-215
29 Dissertation Abstracts International 36 (1975): 4361A-4362A
30 Perceptual and Motor Skills 65 (1987): 613-614
31 Perceptual and Motor Skills 39 (1974): 1031-1034
32 Western Psychologist 4 (1974): 104-111
33 Journal of Social Behavior and Personality 5 (1990): 1-27
34 Journal of Social Behavior and Personality 6 (1991): 189-247
35 Perceptual and Motor Skills 64 (1987): 1003-1012
36 Dissertation Abstracts International 38 (1977): 3351A
37 International Journal of the Addictions 26 (3) (1991): 293-325
38 Journal of Clinical Psychology 45 (1989): 956-974
39 Psychosomatic Medicine 35 (1973): 341-349
40 Journal of Counseling and Development 64 (1986): 212-215
41 Proceedings of the American Statistical Association: Business
and Economics Statistics Section (1989): 565-570
42 Journal of Conflict Resolution 32 (1988): 776-812

GEESTELIJKE GEZONDHEID

Naast zorg voor spirituele gezondheid moet de politiek aandacht
geven aan de geestelijke volksgezondheid. In plaats van ons slechts te
verlaten op de in de modeme psychologie en psychiatrie gangbare
behandelingswijzen, moet ook expliciet gekeken worden naar altematieve benaderingswijzen, vooral ook voor preventie, zoals bijvoorbeeld die voorgestaan door Maharishi Ayur-Veda, de gezondheidswetenschap die voortgekomen is uit dezelfde traditie als het TM
programma.
Transcendente Meditatie is een van de meest onderzochte meditatietechnieken. Wetenschappelijk onderzoek toont verregaande effecten
aan zoals ontwikkeling van psychische gezondheid en zelfactualisatie,
afname van angst en negatieve psychische kenmerken (zie bIz. 17).
Ais geen andere techniek is ze in staat om een psychisch evenwicht en
innerlijk welbevinden teweeg te brengen. Daamaast beschikt Maharishi Ayur-Veda in het geval van psychische onevenwichtigheid over
diverse behandelingen. Ook zijn er bepaalde vormen van Hatha Yoga
die een positief effect op de geestelijke gesteldheid kunnen uitoefenen.

Verbeterde Psychische Gezondheid
TM&TMSidhi
Groep

Over een periode van negen maanden bleek een groep TM-beoefenaars sneller te
groeien in psychische gezondheid, terwijl ze vooraf al hoger scoorden. De beoefenaars van het TM-Sidhi programma verbeterden nog sneller. Journal of Psychology
124 (1990): 177-197.

Kernpunt: Meditatie voor ontwikkeling psychische gezondheid.
Er wordt tegenwoordig in de sociale psychiatrie onderkend dat veel
innerlijk leed veroorzaakt wordt door stress in de samenleving. Via de
groepsgewijze beoefening van het TM en TM-Sidhi programma kan
de stress in de samenleving zeer fundamenteel weggenomen worden
en zal iedere burger meer geluk en innerlijke tevredenheid ervaren.
Kernpunt: Afname van collectieve stress door groepsmeditatie.
Wetenschappelijk onderzoek naar psychische gezondheid
• Statistische meta-analyse van 146 onafhankelijke onderzoekingen gaf aan dat Transcendente Meditatie tweemaal zo
effectief is in het reduceren van angst als andere meditatie- of
relaxatietechnieken 43
• Afgenomen angst, depressie en agressie 44
• Statistische meta-analyse yond Transcendente Meditatie drietot viermaal effectiever dan andere methoden in de ontwikkeling van zelfactualisatie 45,46
• Afgenomen alcohol- en druggebruik 47
43
44
45
46
47

Journal of Clinical Psychology 45 (1989): 957-974
Journal of Counseling and Development 64 (1985): 212-225
Journal of Social Behavior and Personality (6) 5 (1991): 189-247
Journal of Psychology 124 (1990): 177-197
International Journal of the Addictions 26 (3) (1991): 293-325

LICHAMELIJKE

GEZONDHEID

De Natuurwetpartij is voorstander van effectieve, natuurlijke
gezondheidsmethoden
zonder bijverschijnselen,
alsmede van op
preventie gerichte gezondheidseducatie. Hierbij staat de Natuurwetpartij als aantrekkelijke mogelijkheid ' s werelds oudste, meest verbreide natuurlijke en ge'integreerde gezondheidssysteem voor ogen,
recentelijk als Maharishi Ayur-Veda in zijn oorspronkelijke eenvoud
en luister beschikbaar gekomen. De aantrekkelijkheid hiervan ligt in
de eeuwenoude, diep doordachte, volledig ge'integreerde theoretische

achtergrond en de door de eeuwen bewezen veelzijdige, effectieve
behandelingsmethoden, zonder negatieve bijwerkingen. De N atuurwetpartij ondersteunt echter ook de toepassing van iedere andere
natuurlijke behandelingswijze die bewezen heeft te werken en vrij is
van negatieve bijwerkingen.
Stress, ongezond voedsel, slechte leefgewoonten en een verontreinigd milieu zijn alle debet aan een verslechterende gezondheid bij een
groot gedeelte van de bevolking. Ondanks aIle voorlichtingscampagnes blijven mensen vasthouden aan ongezonde leefgewoonten.
Inderdaad, mens en blijken nauwelijks open te staan voor daadwerkelijke verandering in hun gewoonten. AIleen een diepgaande mentaliteitsverandering van de gehele bevolking kan daar verbetering in
brengen; en mentaliteit is gebaseerd op bewustzijn. Zoals reeds eerder
aangegeven is de groepsgewijze beoefening van het Transcendente
Meditatie en TM -Sidhi programma een methode ter verhoging van het
bewustzijn in de samenleving met wetenschappelijk aangetoonde
doeltreffendheid. De hierdoor teweeggebrachte mentaliteitsverandering zal een vruchtbare bodem vormen waarop gezondheidseducatie
echt succesvol kan worden.

Lagere Bloeddruk
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Mannen en vrouwen van alle leeftijdsgroepen die Transcendente Meditatie beoefenen
hebben een significant lagere systolische bloeddruk vergeleken met de norm. Psychosomatic Medicine, 45 (1983): 41-46.

Kernpunt: Schep een betere mentaliteit als vruchtbare bodem
voor op preventie gerichte gezondheidsopvoeding en voorlichting.
Uiteraard is er waardering voor de verworvenheden en kundigheden
van de modeme allopatische geneeskunde. En de samenleving zal
zeker nog lange tijd behoefte daaraan hebben. Maar toch wordt langzamerhand ook duidelijk dat deze geneeskunde vaak schadelijke
bijwerkingen teweegbrengt, die weer de bron zijn van nieuwe kwalen.
Zo komt men in een vicieuze cirkel terecht. Zoals reeds eerder gesteld
benadrukt de Natuurwetpartij het enorme belang van openheid voor
natuurlijke gezondheidszorg. Naast de bewezen effectiviteit daarvan,
zijn de negatieve bijwerkingen aanzienlijk minder of nihil. 06k een
essentieel verschil in benadering is het veelal in beschouwing nemen
van de mens in al zijn aspecten. Dit in tegenstelling tot een vrij mechanistische, analytische visie in de modeme geneeskunde van waaruit
overwegend aan symptomen gewerkt wordt.
Kernpunt: Voeg natuurlijke, integrale gezondsheidszorg toe aan de
bestaande.
Maharishi Ayur- Veda en andere natuurlijke benaderingen hebben
over het algemeen ook behandelingswijzen voor chronische kwalen
waar de westerse geneeskunde vaak geen raad mee weet. In dit
verband zij verwezen naar een Nederlands vooronderzoek naar de
effecten van Maharishi Ayur-Veda op 10 chronische ziekten dat in
samenwerking met een zorgverzekeraar werd uitgevoerd.48 Bijna 80%
van de patienten, die gemiddeld 17 jaar aan de betreffende ziekte
leden, toonden een duidelijke verbetering na drie maanden behandeling. De behandeling bestond vooral uit specifieke kruidenpreparaten
en dieten.
Kernpunt: Stimuleer onderzoek
methoden van chronische ziekten.

naar natuurlijke

behandelings-

De steeds verder toenemende kosten van de modeme westerse
gezondheidszorg vormen een emstige belasting voor de samenleving.
In tegenstelling hiermee laat onderzoek zien dat mensen die Transcendente Meditatie beoefenen significant minder gebruik maken van

bepaalde gezondheidsvoorzieningen. In de Verenigde Staten bleek een
groep van gevorderde beoefenaars 50% minder medische zorg te
gebruiken dan de norm,49 terwijl een Nederlandse zorgverzekeraar die
mediterenden premiekorting geeft ±l5% minder kosten constateerde.50

Minder Ziekenhuisopnamen en Doktersbezoeken
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In een onderzoek van gezondheidsverzekeringsstatistieken
van meer dan 2000 beoefenaars van het TM en TM-Sidhi programma over een periode van 5 jaar werd gevonden dat
deelnemers veel minder medische behandeling nodig hadden. Dat verschi11iep bij mediterenden boven de 40 jaar op tot 70%. Psychosomatic Medicine 49 (1987): 493-507.

Het is duidelijk dat de financiele implicaties van deze bevindingen
gigantisch zijn. De gezondheidszorgbegroting zou ieder jaar met meerdere honderden miljoenen verlaagd kunnen worden als alleen al een
groot aantal mens en deze techniek zou toepassen. Een altematief is het
oprichten van een 7000-groep, waardoor de invloed van verbeterde
levenswijzen, van minder stress en vermoeidheid en van structurele
verbetering van de gezondheid zich vanzelf over de populatie verspreidt. Een meer effectieve wijze van preventie is nauwelijks denkbaar. Tenslotte zij verwezen naar het wetenschappelijk onderzoek dat
aangeeft dat benaderingen volgens Maharishi Ayur- Veda belangrijke
risicofactoren voor ziekten verminderen. We zien verlaging van hoge
bloeddruk en cholesterol en verminderd gebruik van alcohol, sigaret-

ten en drugs. Bij gevorderde TM-beoefenaars bleek de biologische
leeftijd aanzienlijk lager te zijn dan de kalenderleeftijd.5l De levensduur van bejaarden werd significant verlengd.52
Kernpunt: Preventie van ziekten door stimulering van gezonde leefwijzen en vermindering van risicofactoren.
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Bij een onderzoek bij bejaarden bleek dat beoefenaars van TM, vergeleken met
controlegroepen die andere technieken deden, de lichamelijke en geestelijke gezondheid beter was en na 3 jaar nog alle deelnemers in leven waren. Journal of Personality
and Social Psychology 57 (6) (1989): 950-964.

Wetenschappelijk onderzoek naar bevordering van Iichamelijke gezondheid door Maharishi Ayur- Veda
• Vermindering van chronische ziekten door Maharishi AyurVeda kruidenpreparaten en dieten - reumatoYde arthritis,
bronchiale astma, hypertensie, chronische sinusitis, eczeem,
psoriasis, chronische bronchitis, chronische obstipatie, hoofdpijn en diabetes mellitus 48
• Verminderd gebruik van gezondheidsvoorzieningen 49,50
• Jongere biologische leeftijd en langer leven 51,52

• Afname van ziektekosten 53
• Laboratoriumonderzoeken naar de effecten van Maharishi
Ayur- Veda kruidenpreparaten op pathologische processen
die bijdragen tot ziekten zoals kanker, hartziekte, de ziekte
van Alzheimer en reumatoYde arthritis 54,55,56
• Afname van risicofactoren 57,58,59,60
48 Nederlands
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(1989): 586-594
Medicine 49 (1987): 493-507

49 Psychosomatic
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De gezondheid van de sociale omgeving is onlosmakelijk verbonden
met de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het individu. De
huidige politiek tast momenteel volkomen in het duister op het gebied
van verbetering van de sociale omgeving. Sociale problemen verergeren met de dag, maar geen enkele van de ingevoerde maatregelen
leidt tot structurele verbetering. De methoden voorgestaan door de
Natuurwetpartij zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en hun
effectiviteit is bewezen. Als men de leefomgeving wezenlijk wil
verbeteren, ontkomt men niet aan het invoeren van methoden om het
collectieve bewustzijn op een hoger niveau te brengen. In de paragraaf
sociale gezondheid bespreken we de onderwerpen economie, bestuur,
veiligheid, bejaarden, migranten, normen en waarden.

Economie
Aan de basis van iedere economische ontwikkeling ligt de menselijke creativiteit. Problemen op economisch terre in zijn overwegend
het gevolg van een gebrek aan creatief vermogen. Voorspoed is een
natuurlijk gevolg van creativiteit. Om de economie te stimuleren ziet
de N atuurwetpartij het als een van de hoofdtaken van de regering om
die creativiteit zoveel mogelijk te bevorderen en ruimte te geven.
De Natuurwetpartij ziet voorspoed en een evenwichtige economie
als een voorwaarde voor gezondheid en welzijn van de bevolking. Dit
laatste zou het primaire doel van iedere regering moeten zijn.

Wetenschappelijk onderzoek naar stimulering van de economie
•
•
•
•
•
•
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Afgenomen werkloosheid 64
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Journal of Creative Behaviour 13 (1979): 169-180
Enlightened Management: Building High Performance People, 1989
Academy of Management Journal 17 (1974): 362-368
Proceedings of the American Statistical Association, Business
and Economics Statistics Section (1989): 565-570
65 Japanese Journal of Industrial Health 32 (1990): 656

Tegenwoordig wordt aan de economische situatie zoveel waarde
gehecht, dat de economie een doe 1 op zichzelf geworden is. Men heeft
het besef verloren, dat de economie slechts een middel is om het leven
aangenaam en comfortabel te maken. De mens wordt teveel ondergeschikt gemaakt aan de economie, wat ten koste gaat van zijn
gezondheid en welbevinden. In de huidige situatie zijn doel en middelen volledig verwisseld. Zowel in ons eigen land als in het buitenland
zien wij de economische situatie sterk verslechteren. De economische
groei, waaraan wij zo gewend zijn geraakt, stagneert. Bijna dagelijks

worden wij geconfronteerd met berichten over ontslagen, over
gevestigde bedrijven die in de problemen geraken, over aantasting van
verworven zekerheden op sociaal en financieel gebied. Dit leidt tot
grote onzekerheid en angst bij de mensen en tot toename van stress en
spannmg.
Om een sterke economie en economische groei blijvend te waarborgen, kunnen we gebruik maken van de creativiteit en het organiserend
vermogen van de natuurwet, bron van aIle creativiteit en intelligentie
in het universum. Aan kennis hierover heeft het de mens en tot nu toe
ontbroken. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de beoefening van de Transcendente Meditatie techniek leidt tot een toename
van creativiteit; de groepsgewijze beoefening van het TM en TMSidhi programma verbetert de economische situatie in een land.
Vandaar dat de Natuurwetpartij voorstelt om een permanente coherentiescheppende groep te vormen.
Kernpunt: Schep de basis voor maxima Ie ontplooiing van menselijke creativiteit.
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Toen het Transcendente Meditatie programma werd gei:ntroduceerd aan werknerners
van een chemisch bedrijf, namen de produktiviteit en de winst van het bedrijf toe.
Enlightened Management: Building High Performance People, (1989).

Afgenomen Inflatie en Werkloosheid
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Tijdreeksenanalyse vond een significante afname in de economische "misery index" gedefinieerd als de som van de relatieve inflatie en werkloosheidscijfers - als het
aantal deelnemers aan de groepsbeoefening van het TM-Sidhi programma hoger is
dan de vierkantswortel van 1% van de bevolking van Noord-Amerika. Proceedings of
the Business and Economics Statistics Section, American Statistical Association,
(1987): 799-804; (1988): 491-496; (1989): 565-570.

De economie van Nederland is een van de meest gereguleerde van
de westerse were1d. Een enorme hoeveelheid regels en verregaande
overheidsinmenging op aIle terreinen schept steeds meer belemmeringen voor het normaal functioneren van onze economie en blokkeert veranderingen. Dit brengt enorme kosten, overheidsuitgaven en
belastingen met zich mee. De positie van de Nederlandse economie op
de wereldmarkt komt daardoor in het gedrang. De economische
ontwikkelingen lijken deze stelling te bevestigen.
De Natuurwetpartij is voor een verregaande deregulering en een
terugdringen van de overheidsinmenging. Maar dit dient te gebeuren
vanuit een integraal inzicht. Door het vormen van een coherentiescheppende groep wordt het normbesef van de bevolking verhoogd
van binnenuit. Deze aanpak biedt de basis voor verregaande deregulering en terugdringen van de overheidsinmenging. De combinatie van
het wegvallen van talloze belemmeringen en de eerder vermelde

ontplooiing van de menselijke creativiteit leidt tot een enorme
uitbreiding van de economische activiteit. Dit zal een krachtige
invloed hebben op de welvaart, de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de maatschappelijke stabiliteit.
Kernpunt: Deregulering op verantwoorde basis door het verlevendigen van de natuurwet in het collectieve bewustzijn.

Bestuur
De regering is de spiegel van het collectieve bewustzijn. Omdat het
collectieve bewustzijn incoherent en chaotisch is, geldt dit ook voor
het bestuur. Een complexe en ingewikkelde vorm van bestuur met een
omvangrijk en nog steeds groeiend stelsel van regelgeving en overheidsvoorschriften vormt een geweldige kostenfactor voor de Nederlandse economie. Een omvangrijk pakket van overheidssubsidies kan
daar nog aan worden toegevoegd. De overheidsuitgaven zijn tot een
veel te hoog aandeel van het nationaal inkomen gestegen.
Terwijl de economische groei in de afgelopen decennia tot grotere
prestaties en meer rijkdom heeft geleid, zijn de overheidsprestaties
niet evenredig toegenomen. Dit wijst op een grote inefficientie en
verspilling. Het antwoord van de overheid op de hoge uitgaven is
bezuinigen door overal te snoeien, in plaats van structureel de rol van
de overheid te heroverwegen.
De Natuurwetpartij is voor drastische vermindering van de overheidsbestedingen en overheidssubsidies. Dit kan bereikt worden door
enerzijds de reeds eerder genoemde drastische deregulering en anderzijds door een sterke vereenvoudiging van het bestuur. Door gebrek
aan een gelntegreerde visie ontstaan verschillende bestuurlijke lagen
en organen die langs elkaar heen werken en welke leiden tot een
verstarrende bureaucratie. Burgers en bestuur raken vervreemd van
elkaar en de mensen herkennen in het bestuur niet meer de behartiging
van hun belangen. De Natuurwetpartij staat een sterke vereenvoudiging en decentralisatie van het bestuur voor. De Natuurwetpartij wil
het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger brengen - de regering moet
alleen dat doen wat lagere instanties niet kunnen. Mensen moeten

zoveel mogelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en
dat van degenen die van hen atbankelijk zijn.
Maar ook hier weergeldt dat alleen coherentie in het collectieve
bewustzijn zal leiden tot een meer gelntegreerde visie, noodzakelijk
voor het efficienter laten functioneren van de overheid. Door het verlevendigen van de natuurwet in het individuele en collectieve bewustzijn zal het organiserend vermogen toenemen, zal chaos plaatsmaken
voor ordelijkheid. De Natuurwetpartij wil dit bereiken door het
creeren van een coherentiescheppende groep van 7000 beoefenaars
van het Transcendente Meditatie en TM-Sidhi programma.
Kernpunt: Vereenvoudiging van bestuur en vermindering van
overheidsbestedingen mogelijk gemaakt door het vormen van een
coherentiescheppende groep.

Belasting
Verregaande vereenvoudiging van bestuur, drastische deregulering
en het maximaalleggen van verantwoordelijkheden bij de individuele
burger zullen leiden tot gigantische besparingen op de overheidsuitgaven. Deze besparingen moeten tot uitdrukking komen in
geleidelijke delging van de staatsschuld en drastische belastingverlaging. Daar de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk gelegd gaat
worden bij de individuele burgers, moeten ook de middelen daar blijven. Door de ontwikkeling van bewustzijn ontstaat een betere men-

taliteit, waardoor de burger in staat is met deze verantwoordelijkheid
om te gaan. De Natuurwetpartij staat een minimale belastingdruk
voor. De middelen moeten zoveel mogelijk blijven waar ze gecreeerd
worden.
Kernpunt: Laat de middelen
gecreeerd worden.

zoveel

mogelijk

daar waar ze

Regering van Nationale Eenheid
De Natuurwetpartij staat een regering van nationale eenheid voor,
met als ministers en staatssecretarissen de meest getalenteerde en
visionaire persoonlijkheden, die zich voor deze posten beschikbaar

stellen, ongeacht hun politieke gezindheid. De Natuurwetpartij ziet
zichzelf als een samenwerkingspartij die andere partijen wil ondersteunen in het realiseren van hun programma's voor de vorming van
een ideale samenleving.
Kernpunt: Regering van nationale eenheid.

Veiligheid
Recente opiniepeilingen geven aan dat een meerderheid van de
Nederlandse bevolking zich bedreigd voelt met betrekking tot
persoonlijke veiligheid en bezit. Dit weerspiegelt het gebrek aan coherentie in het collectieve bewustzijn: een incoherent collectief bewustzijn - stress in de samenleving - ligt aan de basis van toenemende
criminaliteit. Misdaad kan nooit voorkomen worden door alleen het
straffen van criminelen. De N atuurwetpartij staat een preventieve
benadering voor.
Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de groepsgewijze beoefening van meditatietechnieken, zoals het Transcendente
Meditatie en TM-Sidhi programma, een sterke afname bewerkstelligt
van criminaliteit en negatief sociaal gedrag, terwijl positieve trends
toenemen. De Natuurwetpartij wil daarom komen tot de vorming van
een permanente groep, die de taak op zich neemt het Nederlandse
collectieve bewustzijn op een hoger plan te brengen en daardoor
criminaliteit in al zijn vormen terug te brengen en uiteindelijk te voorkomen. Het voordeel van deze aanpak is dat niet de gehele bevolking
aan deze programma's hoeft deel te nemen om dit effect te realiseren,
maar dat het gedelegeerd kan worden aan een groep deskundigen die
dat voor de gemeenschap kan doen. Een praktisch voorbeeld vindt
men in Lelystad waar de misdaad gedaald is met zo'n 20% over een
periode van vijf jaar sinds er een groep van een kleine honderd
mens en dagelijks samen het meditatieprogramma beoefent. Hetzelfde
verschijnsel trad op in Skelmersdale, Engeland, waar een gemeenschap verblijft van ongeveer 400 TM-beoefenaars, in Schattin,
Schleswig-Holstein, Duitsland waar ongeveer 250 mens en verblijven
en in Fairfield (VS) met een TM-populatie van 2000 mensen.

Afname van Misdaad in Lelystad
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Sinds er een groep van meer dan 80 mensen dagelijks gezamenlijk het TM-Sidhi
programma beoefent in Lelystad, is de misdaad er onverwachts meer dan 20%
gedaald.

Kernpunt: Dagelijkse groepsmeditatie van 7000 deelnemers ter
vermindering en voorkoming van misdaad in Nederland.
Wetenschappelijk onderzoek naar afname van misdaad
Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat
een grote groep beoefenaars van het Transcendente Meditatie en
TM-Sidhi programma misdaad doet afnemen door het verminderen van stress en het scheppen van coherentie en harmonie in
het collectieve bewustzijn van de samenleving. De afname van
misdaad treedt onmiddellijk op wanneer de groep voor enige
weken samenkomt en de misdaad keert terug naar zijn oude
niveau wanneer de groep uiteengaat. Deze bevindingen geven aan
dat het noodzakelijk is om een permanente groep samen te stellen
die als taak heeft deze invloed van coherentie te gener~ren en te
handhaven voor ons land. 66,67,68,69, 70, 71, 72

66
67
68
69
70
71
72

Journal of Conflict Resolution 32 (1988): 776-812
Journal of Crime and Justice 4 (1981): 25-45
The Journal of Mind and Behaviour 8 (1987): 67-104
The Journal of Mind and Behaviour 9 (1988): 457-486
Social Indicators Research 22 (1990): 399-418
Dissertation Abstracts International 50 (1989): 2203B
Social Science Perspectives Journal 2 (4) (1988): 127-146

Reclassering
Het blijkt een volstrekt ondoeltreffende benadering om misdaad te
bestrijden door bestraffing en opsluiting van misdadigers. Enkele
gevallen daargelaten, blijkt het merendeel van de gedetineerden
nauwelijks hun gedrag daadwerkelijk verbeterd te hebben. Opname in
een gevangenis lijkt eerder een levenslange carriere in het criminele
circuit te garanderen. Waar de samenleving nu mee geconfronteerd
wordt is een toenemende onveiligheid en misdaad en daardoor een
toenemende behoefte aan penitentiaire inrichtingen. Echter de gevangenissen zijn centra van intense stress in de samenleving die opnieuw
tot meer misdaad leiden. De huidige aanpak leidt niet tot het beoogde
resultaat en is een kostbare verspilling van overheidsgeld.
Wetenschappelijk onderzoek naar sllccesvolle reclassering
Het Transcendente Meditatie programma heeft zijn succes als
reclasseringsprogramma in gevangenissen over de gehele
wereld bewezen. Onderzoeken tonen aan dat gedetineerden
door deze programma's minder vijandigheid en agressie,
minder stress en angst, verbeterd gedrag en een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid gingen vertonen. Het meest
belangrijke in vergelijking met andere reclasseringsprogramma's is echter de afname met 40% in recidivisme bij gedetineerden die TM geleerd hadden. 73,74, 75, 76, 77
In 1987 en 1988 werden in Senegal 11.000 gedetineerden en
900 gevangenisbewaarders gei:nstrueerd in Transcendente
Meditatie. Tijdens deze periode liep het recidivisme terug van
90% naar minder dan 8%, waardoor een aantal gevangenissen

gesloten kon worden.
70
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Criminal Justice and Behavior 5 (1978): 3-20
Journal of Criminal Justice 15 (1987): 211-230
Dissertation Abstracts International 34 (1973): 4732A
Dissertation Abstracts International 43 (1982): 539B
77 International Journal of Comparative and Applied Criminal
Justice 11 (1987): 111-132

Ret tot nu toe meest succesvolle en wetenschappelijk gevalideerde
programma voor daadwerkelijke rec1assering van gedetineerden is het
Transcendente Meditatie programma. Wetenschappelijk onderzoek
van deze aanpak in gevangenissen in een groot aantal landen heeft
aangetoond dat het de vijandigheid doet afnemen, gedrag, geestelijke
en lichamelijke gezondheid verbetert en recidivisme doet afnemen met
tenminste 40%.
Door meditatie lost de stress in de geest en het lichaam van de
gedetineerden op en hun moreel besef neemt toe. Ze gaan spontaan
meer in harmonie met de wetten van de natuur denken en handelen en
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Gedetineerden, die in de gevangenis Transcendente Meditatie geleerd hadden, liepen
ieder jaar relatief minder nieuwe gevangenisstraffen op vergeleken met nauwkeurig
gekoppelde controlepersonen. Journal of Criminal Justice, 15 (1987): 211-230.

vervullen hun wensen daardoor op zo'n manier dat de belangen van
anderen ontzien worden.
Kernpunt: Invoering van reclasseringsprogramma's
hebben daadwerkelijk te werken.

die bewezen

Internationale Betrekkingen
De wereld is met de huidige communicatietechnologie erg klein
geworden. Wij worden dagelijks op de hoogte gehouden van vrijwel
aIle ontwikkelingen in de wereld. Er ontstaat geen conflict waar dan
ook of het staat in het licht van de publiciteit. Naarmate gebeurtenissen verder weg plaatsvinden maakt het minder indruk. Een conflict als
dat in het voormalige Joegoslavie blijkt te dichtbij om er de ogen voor
te kunnen sluiten. Het blijkt dat oorlogsdreiging van binnenuit of van
buitenaf nog steeds een reele mogelijkheid is voor ieder land. Vanuit
het perspectief van de Natuurwetpartij zijn intemationale conflicten en
burgeroorlogen een kwestie van collectieve stress. Iedereen draagt
daar aan bij en daarom is iedereen er uiteindelijk medeverantwoordelijk voor.
De enige oplossing van oorlogsgeweld is het verminderen van
collectieve stress. Geweld noch vredesbesprekingen zullen de

problematiek oplossen. Dit is duidelijk geworden door de hele
geschiedenis heen en werd recentelijk weer benadrukt door de gebeurtenissen in Somalie en het voormalige Joegoslavie. Elke vorm van
geweld leidt tot meer geweld; vredesbesprekingen veranderen niets
aan het collectieve stressniveau en zijn daarom per definitie zonder
resultaat.
Kernpunt: Los
verminderen.

oorlogsgeweld

op door

collectieve

stress

te

Het handvest van de VN stelt dat oorlog wordt geboren in de geest
van de mens. Volgens de Natuurwetpartij ligt ook de enige oplossing
daar. Het collectieve bewustzijn moet dusdanig geintegreerd en coherent gemaakt worden dat er geen plaats meer is voar negativiteit en
conflict. De defensiestrategie van de Natuurwetpartij bestaat uit het

voork6men dat men elkaar als een vijand ervaart. Hiertoe dient de
natuurwet verlevendigd te worden in het collectieve bewustzijn van de
bevolking door een groep van 7000 TM en TM-Sidhi beoefenaars in
het leven te roepen. De evolutionaire kracht van de natuurwet is het
enige onoverwinnelijke element in de schepping. De natuurwet ondersteunt en voedt aIle diverse aspecten van het lev en in oneindige
harmonie en orde. Als de natuurwet verlevendigd is in het collectieve
bewustzijn van de bevolking zal er zelfs geen ruimte zijn voor een
potentiele vijand. Het opnemen van de natuurwet in het collectieve
bewustzijn van een land garandeert duurzame vrede voor het land.
Kernpunt: Verlevendig de natuurwet in het collectieve bewustzijn
en voorkom zo vijandigheid - intern en extern.
Uitgebreid onderzoek naar het veldeffect van bewustzijn, ook wel
Maharishi Effect genoemd, heeft de meest ongelofelijke feiten aan het
licht gebracht betreffende dat veldeffect en oorlogsgeweld. Een van de
meest onderzochte conflicten betreft de oorlog in Libanon. Binnen een
tijdspanne van twee-en-een-half jaar werden op verschillende plaatsen

Maharishi Effect: Verbeterde Oost-West Betrekkingen
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De betrekking en tussen de VS en de Sovjet Unie bleken te verbeteren naarmate er
meer mensen deelnamen aan de gezamenlijke beoefening van het TM-Sidhi
programma aan de Maharishi International University in de V.S. Proceedings of the
American Statistical Association, Social Statistics Section (1990): 297-302.

in de wereld zeven grote bijeenkomsten voor groepsmeditatie georganiseerd. Vergeleken met andere perioden was er gedurende deze
bijeenkomsten een significante vermindering van oorlogsgeweld en
daling van het aantal doden en gewonden. Dit volgens analyse met de
meest rigoureuze statistische methoden van onderzoek. 78,79

Toegenomen Ontwikkeling naar Vrede in Libanon
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Het oorlogsgeweld in Libanon verminderde significant gedurende de perioden dat er
Vredeassemblees gehouden werden met veela! duizenden deelnemers aan het TMSidhi programma. Dissertation Abstracts International 49 (1988): 2381A.

De Natuurwetpartij is voor handhaving van het leger om het huidige
machtsevenwicht in de wereld niet in gevaar te brengen. Tegelijkertijd
stelt ze voor om de zojuist vermelde complementaire vorm van vreedzame defensie door het Maharishi Effect in te voeren. Dat kan zowel
binnen het leger als daarbuiten. Binnen het leger zijn echter de beste
omstandigheden en faciliteiten beschikbaar voor een snelle implementatie van de voorgestelde technologie van vrede scheppen.
Wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle defensie
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de groepsbeoefening van het TM en TM-Sidhi programma de kwaliteit van
het leefklimaat verbetert, onrust en gewelddadigheid in de

samenleving vermindert, regionale conflicten vermindert,
positieve invloed uitoefent op intemationale conflicten, intemationale betrekkingen verbetert en vooruitgang naar vrede bevordert. 78,79,80,81,82,83,84,85
78
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80
81
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83
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Journal of Conflict Resolution 32 (1988): 776-812
Dissertation Abstracts International 49 (1988): 2381A
Journal of Conflict Resolution 34 (1990): 756
Journal of Mind and Behavior 8 (1987): 67-104 en 9 (4) (1988): 25-45
Social Indicators Research 22 (1990): 399
Dissertation Abstracts International 50 (1989):5
Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics
Section (1990): 297-302
85 Social Science Perspectives Journal 2 (4), (1988): 80-94

Migrantenbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Het migrantenbeleid is een heet hangijzer aan het worden in de
Nederlandse samenleving. De basisvisie van de Natuurwetpartij is dat
mensen in principe de beste uitgangspunten voor een gelukkig en
vervullend bestaan hebben binnen de tradities en cultuur van hun
eigen yolk, in hun eigen taalgebied en binnen de klimatologische en
geografische omstandigheden van hun geboorteland. Daaruit voIgt dat
het van wezenlijk belang is dat overal in de wereld de omstandigheden
geschapen worden waardoor mensen zich in hun eigen land het beste
kunnen ontplooien. Dit betekent dat onder normale omstandigheden
de Natuurwetpartij geen voorstander is van massale migratie. In gevallen echter van levensbedreiging in het land van herkomst op grond van
overtuiging, geloof, huidskleur, ras of familierelatie moet Nederland
volgens de Natuurwetpartij een ruimhartig asielbeleid toepassen.
Veel zinniger echter dan alleen asiel te verlenen, is na te gaan of de
situatie in het land van herkomst niet verbeterd kan worden. Als dat
mogelijk blijkt, maakt het de asielverlening automatisch overbodig.
Dit is tevens het standpunt van de Natuurwetpartij met betrekking tot
ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking moet niet
louter van economische aard zijn, maar moet ook gericht zijn op het
totale welzijn van de mensen door verhoging van het collectieve

bewustzijn en verbetering van onderwijs, gezondheidszorg, natuurlijke
landbouw en milieuvriendelijke industrie.
Kernpunt: Verzorg gerichte, gei"ntegreerde ontwikkelingssamenwerking zodat de betrokken landen in welvaart en welzijn kunnen
delen en massale migratie overbodig wordt.
Om de instroom van asielzoekers naast de reeds langer in ons land
verblijvende emigranten maatschappelijk probleemloos te verwerken
is een grote coherentie van het Nederlandse collectief bewustzijn
noodzakelijk. En dit speciaal in economisch zwaardere tijden. Als
mensen eenmaal toegelaten zijn, moeten ze hun culturele integriteit hun taal, cultuur en gewoonten - zoveel mogelijk kunnen behouden.
Echter, van belang is dat zij zich hierin niet opsluiten uit angst en
onzekerheid in hun bestaan. De Natuurwetpartij biedt programma's
die hun een innerlijke basis en zekerheid verschaffen van waaruit
integratie in de samenleving met behoud van hun eigen culturele integriteit mogelijk wordt. Deze programma's voor verlevendiging van
het verenigd veld van aIle natuurwetten in het nationale bewustzijn
leiden tot een versterking van de culturele integriteit van alle bevolkingsgroepen in onze samenleving. De diverse groepen in onze
samenleving zullen zich daardoor meer en meer gesterkt voelen in hun
eigen waarden en tegelijkertijd zal de harmonie tussen de diverse
bevolkingsgroepen toenemen.
Kernpunt: Versterk de culturele integriteit van aUe bevolkingsgroepen in onze multi-culturele samenleving.
Toepassing van de door de Natuurwetpartij aanbevolen programma's maakt dat de problematiek van de bevolkingssamenstelling zich
zonder conflicten en op een natuurlijke manier spontaan oplost. Een
7000-groep in Nederland vrijwaart ons land van interne conflicten en
zorgt er zelfs voor dat de basis voor conflicten verdwijnt. Dit proces
kan aanzienlijk versneld worden door soortgelijke projecten van de
grond te tillen in de landen waaruit de asielzoekers en andere immigranten stammen.
Kernpunt: Handhaaf harmonie in het land door verhoging coherentie van coUectieve bewustzijn.

Wetenschappelijk onderzoek naar culturele integriteit en
toegenomen tolerantie
• Toegenomen zelfverwerkelijking 86
• Meer respect voor traditionele waarden 87
• Meer consideratie voor anderen 87
• Toegenomen tolerantie 88
86 Journal of Social Behavior and Personality (6) 5 (1991): 189-247
87 Western Psychologist (l974): 104-111
88 The Journal of Psychology 99 (1978): 121-127

Ouderenbeleid
De waarde van de steeds groeiende groep ouderen in de samenleving mag niet alleen afgemeten worden aan hun economische
produktiviteit. De positieve invloed die zij kunnen hebben op jongere
generaties - speciaal als zij zich ook als mens blijven ontplooien - is
niet in financiele termen uit te drukken. Onafgebroken groei in zelfverwerkelijking en waarde voor de maatschappij is tegenwoordig geen
denkbeeldig ideaal meer voor ouderen maar een heel concrete levenskeuzemogelijkheid. Met de programma's van Maharishi Ayur-Veda
die de vitaliteit verbeteren en de gezondheid instandhouden, het Transcendente Meditatie programma dat spirituele vervulling geeft, en de
collectieve beoefening van het TM en TM-Sidhi programma die de
harmonie en vooruitgang voor de gehele samenleving waarborgt, heeft
de oudere mens concrete mogelijkheden deze waardevolle levensfase
ten volle te benutten.
Genoemde mogelijkheden moeten breed beschikbaar gesteld worden
voor de economisch niet meer actieven in onze samenleving. Met hun
ervaring en wijsheid zijn ouderen bij uitstek geschikt om te dienen als
raadgevers van de jongere generaties en opvoeders van de jeugd. De
Natuurwetpartij wi! de positie van ouderen als de gidsen voor de
samenleving herstellen.
Kernpunt: Herstel van waardering voor ouderen in de samen-

leving als bron van spiritualiteit en wijsheid.

Jongere Biologische Leeftijd
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Er werd een jongere biologische leeftijd geconstateerd bij beoefenaars van het TM en
TM-Sidhi programma vergeleken bij hun leeftijdsgenoten. International Journal of
Neuroscience 16 (1982): 53-58.

Wetenschappelijk onderzoek naar levensverlenging en
verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen
• Beoefenaars van het Transcendente Meditatie en TM-Sidhi
programma hadden een biologische leeftijd die twaalf jaar
lager was dan hun kalenderleeftijd, significant lager dan die
van beoefenaars van alleen het TM programma en niet mediterende proefpersonen. 89
• In een onderzoek met 80 ouderen bleek de groep die TM
beoefende niet alleen langer te leven, ook de kwaliteit van
hun leven was beter - ze waren lichamelijk en psychisch
gezonder. 90
89 International Journal of Neuroscience 16 (1982): 53-58
90 Journal of Personality and Social Psychology 57 (1989): 950-964

Gezin en Samenleving
De Natuurwetpartij wil voorwaarden scheppen voor een gezond en
harmonieus gezin. Het gezin is een peiler van de stabiliteit van het
maatschappelijk bestel en basis voor vitale en evenwichtige ontwik-

keling van volgende generaties. In dit verband stelt de Natuurwetpartij
voor de maatschappelijke erkenning van de positie van de vrouw die
exclusief kiest voor haar gezin en de opvoeding van haar kinderen te
verhogen door fiscale of anderszins financiele honorering. Haar maatschappelijke bijdrage mag niet alleen worden afgemeten aan dat wat
zij direct meetbaar toevoegt aan het Bruto Binnenlands Produkt. Ook
de kwaliteit van het leven van haarzelf en haar gezinsleden moet
meetellen. Bovendien moeten de maatschappelijke besparingen die
een meer evenwichtige en met een gezond zelfgevoel opgroeiende
jonge generatie op langere termijn oplevert in de waardering betrokken worden. Uiteraard respecteert de Natuurwetpartij ook de keuze
van moeders om buitenshuis te werken, maar ze wil er zorg voor
dragen dat dit niet uit financiele noodzaak gebeurt.
Kernpunt: Erkenning van het belang van de opvoeding van de
}onge generatie door maatschappeli}ke en financiele honorering van
de vrouw bi} keuze voor het gezin.

Normen en waarden
Er heerst momenteel een toenemende normvervaging en waardenvervlakking. De individuele burgers voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de overheid en zijn niet meer gemotiveerd zich te
houden aan grote hoeveelheden regels, waarvan zij de zin veelal niet
inzien. De tegenwoordig geconstateerde onbestuurbaarheid van het
land en de massale veronachtzaming van wetten en voorschriften leidt
tot verdere regelgeving, nieuwe controles en nieuwe uitvoeringsinstanties. Dit werkt weer verdere overtredingen in de hand. Van
buitenaf, met regels en strafmaatregelen, zijn de individuele burgers
niet te motiveren tot denken en gedrag in overeenstemming met het
belang van de samenleving.
De enige oplossing is de vorming van een coherentiescheppende
groep, groot genoeg om het collectieve bewustzijn op een hoger
niveau te brengen. Dit leidt tot een opbloei van normen en waarden
van binnenuit, moeiteloos en onweerstaanbaar en tot spontaan levensbevorderlijk gedrag voor de burger zelf en voor de samenleving.

Mensen krijgen spontaan een breder gezichtsveld, hun referentiekader
verbreedt zich en ze staan meer open voor de belangen van anderen en
de omgeving. Deze ontwikkelingen zijn geverifieerd door wetenschappelijk onderzoek (zie kader).
Kernpunt: Verhoog het collectieve bewustzijn in de samenleving
zodat mensen van binnenuit hogere normen en waarden ontwikkelen.
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Het moreel besef van beoefenaars van het TM programma was hoger dan beginnende
mediterenden of niet-mediterenden. TM-Sidhi beoefenaars scoorden weer hoger dan
TM deelnemers. Dissertation Abstracts International 36 (/975): 4361A-4362A.

Wetenschappelijk onderzoek naar toegenomen normbesef
• Toegenomen morele ontwikkeling 91
• Toegenomen sociale volwassenheid 92
• Toegenomen begrip voor de gevoelens van anderen 93
91 Dissertation Abstracts International 36 (/975): 4361A-4362A
92 College Student Journal 15 (2) (/981): 140-146
93 Dissertation Abstracts International 38 (8) (/977): 3895B

De Natuurwetpartij ziet het milieu als onlosmakelijk verbonden met
het totale menszijn. Voor een volwaardig leven dient ook het milieu te
functioneren in harmonie met de natuurwet. Helaas wordt het milieu,
zowel bodem, water, als lucht, momenteel emstig vervuild door de
sectoren landbouw en veeteelt, transport, industriele produktie en
energieproduktie en -verbruik. Dit leidt tot emstige gezondheidsproblemen.

De Natuurwetpartij is een nadrukkelijk voorstander van natuurlijke,
duurzame landbouw, gebruik van natuurlijke gewasbescherming en
van natuurlijke bemesting.

Onderzoek heeft aangetoond dat duurzame landbouwmethoden:
•
•
•
•
•
•

smakelijker en gezonder voedsel voortbrengen
oogsten met een nauwelijks afwijkende opbrengst opleveren
lagere produktiekosten hebben
tot lagere milieukosten leiden
op langere termijn meer winstgevend zijn
tot minder erosie leiden 94,95, 96
94 "Plan van aanpak, onderzoek biologische landbouw." Directie
Wetenschap en Technologie, Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, maart 1993
95 "Socio-economische aspekten van de alternatieve landbouw;
alternatieven voor de gangbare economie." Vakgroep Alternatieve Landbouw, Wageningen, 1991
96 "Resultaten van alternatieve bedrijven" LEI, PR-Jaarverslag 1987

Ook geeft de Natuurwetpartij de voorkeur aan kleinschaligheid en
zoveel mogelijk plaatselijke verwerking en distributie van produkten,
om de versheid en daarmee de rijkheid van het voedsel te bewaren.
Van regeringswege zouden programma's opgezet moeten worden om
op deze wijze zoveel mogelijk de zelfstandigheid en onafuankelijkheid van het boerenbedrijf te stimuleren. Verder dient veeteelt ook

volkomen natuurlijk en diervriendelijk plaats te vinden. De huidige
situatie laat in dit opzicht helaas veel te wensen over. Maatregelen
voor kwalitatief betere agrarische produkten leiden tot een verbetering
van gezondheid en minder belasting voor het milieu.
Kernpunt: Voor de gezondheid van het gehele land dient natuurlijke landbouw en veeteelt en plaatselijke verwerking en distributie
te worden gestimuleerd.

Milieu
Volgens de opvatting van de Natuurwetpartij moet de overheid
milieuvriendelijk gedrag en in feite aIle gedrag dat individu en
gemeenschap ten goede komt met fiscale en anderszins aantrekkelijke
prikkels stimuleren. Dit is positiever en werkt effectiever dan repressie. Zolang de wereld nog overwegend afhankelijk is voor haar energiebehoefte van fossiele energiedragers als olie, gas en kolen, moet
zuinigheid hiermee hoge prioriteit krijgen. Uit de rijksopbrengsten van
de huidige energiedragers en de belastingen daarop moeten fondsen
gevormd worden voor research naar schone - niet uit fossiele energiedragers gewonnen - energie waarvan de produktie en het gebruik niet
milieubelastend is. Dit onderzoek mag met alleen overgelaten worden
aan grote bedrijven en instanties die vaak belangenverstrengeling
hebben in dit opzicht.
Produktie en gebruik van stoffen waarvan aangetoond is dat zij de
ozonlaag aantasten moeten onmiddelijk verboden worden. Argumenten als "aIle landen moeten tegelijkertijd zulke verboden invoeren wi!
het werkelijk effect hebben" moeten wijken voor de werking van voorbeeldfuncties van afzonderlijke landen. Als elk land in de wereld
wacht op aIle andere landen wordt een catastrofe onafwendbaar.
Aangezien een leefbaar milieu van wezenlijk belang is voor aIle
leven op aarde, moet aantasting van het leefmilieu voorkomen, respectievelijk ongedaan gemaakt worden. Van staatswege moet onderzoek
bevorderd worden naar mogelijkheden om schadelijke stoffen die
reeds in het milieu gebracht zijn weer terug te winnen, te binden en
eventueel nuttig te gebruiken. Produktie van zaken die hergebruikt

kunnen worden moet van overheidswege gestimuleerd worden,
bijvoorbeeld door certificatie of door deze onder een lager BTW tarief
te brengen.
Wat afvalverwerking betreft moet overgestapt worden van de
gebruikelijke milieu-belastende methoden als storten en verbranden
naar omvormings- en stofwisselingsprocessen zoals die in de natuur
voorkomen en die technisch nagebootst kunnen worden.
Een andere grote vervuilingsfactor is het vervoer. Hier beveelt de
Natuurwetpartij in eerste instantie preventie aan. Dat betekent, bevorder vermindering van de vervoersbehoefte. Dit kan door het mensen
aantrekkelijk te maken dicht bij hun werk te gaan wonen. De overheid
heeft tal van middelen om dit te bevorderen, fiscaal en anderszins. Een
andere mogelijkheid die door computers en telecommunicatiemiddelen steeds aantrekkelijker wordt is thuiswerk voor veel administrati eve en commerciele functies. Door maatregelen en stimulansen in
deze richting worden de wegen minder overbelast en neemt de milieuvervuiling af. Schonere motoren die zuiniger zijn in energieverbruik
blijven natuurlijk een hoge prioriteit vragen.
Het is duidelijk dat een grotere bewustwording van wat wij als
mensen met ons eigen leefmilieu aan het doen zijn noodzakelijk is om
de mens en tot ander gedrag te brengen. Ook hier blijkt weer: de
milieucrisis is in feite een menselijk bewustzijnscrisis.
Kernpunt: Bewustzijnsverandering van de hele bevolking is nodig
om de milieuproblematiek effectief aan te kunnen pakken.

Stadsplanning
In dezelfde zin als het milieu een direct onderdeel is van het menselijk leven heeft ook de planologische en architectonische omgeving
een directe invloed op het geluk en welzijn van de mens. Momenteel
begint men zich bewust te worden van een extreem, bijvoorbeeld het
"sick-building" -syndroom, of van de invloed van chaotische stedebouw die een overvloed aan misdaad en sociaal wangedrag in de hand
werkt. Er is ook een andere kant. Men kan een architectonische
omgeving scheppen met zoveel harmonie, ordelijke proporties, ruimte,

groen en licht dat de mens zich daar automatisch ontspannen en gelukkig voelt. In aloude vedische geschriften is deze architectuur, streeken stadsplanning en de effecten ervan op menselijke ontwikkeling en
welbevinden in detail uitgewerkt. Deze kennis, nu beschikbaar als
Maharishi Sthapatya-Veda, zou ter bestudering en toepassing beschikbaar moeten zijn aan universiteiten en bij overheden.
Kernpunt: Planologie en architectuur moeten bijdragen tot het
menselijk welbevinden.

De Natuurwetpartij wijst er met nadruk op dat de realisatie van het
voorafgaand geschetste beeld volledig afbankelijk is van het vormen
van een permanente groep van 7000 personen die het collectieve
bewustzijn in een positieve richting belnvloedt. De onderliggende
gedachte van de huidige politiek is dat mensen in feite zijn zoals ze
altijd al waren en niet wezenlijk veranderen. Het nieuwe paradigma
geintroduceerd door de Natuurwetpartij is, dat individueel en collectief bewustzijn fundamenteel verbeterd kunnen worden door toepassing van vedische kennis en technieken. AIle in dit partijprogramma
geprojecteerde veranderingen zijn gebaseerd op dit nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde paradigma.

Alleen nieuw zaad kan een nieuwe oogst voortbrengen.

drs. Jacques Uijen - Bedrijfspsycholoog en
zijn hele carriere werkzaam geweest in het
personeelsbeleid van grote ondememingen,
waarvan de laatste 15 jaar als directeur Sociale Zaken. Sinds 20 jaar voorzitter van een
onderwijsstichting voor meditatie. Wil een
spirituele basis geven aan de Nederlandse
politiek en op deze wijze de samenleving
structureel gezond maken. Hij is voorzitter en
lijsttrekker van de Natuurwetpartij.

dr. Paul Gelderloos - Onderzoekspsycholoog, gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen op onderzoek naar
meditatie. Na zijn academische carriere begon
hij een bedrijf in telecommunicatie. Hij is
voorstander van toevoeging van bewustzijnsontwikkeling aan het huidige onderwijs.
Verder staat hij voor gezondmaking van de
economie door stimulering van creativiteit en
particulier initiatief, en verregaande deregulering.
ire Heleen Tammes - Systeemanaliste en
meditatielerares. Zij is werkzaam voor stichtingen ter bevordering van de kwaliteit van
het leefklimaat. Erg betrokken bij de positie
van de vrouw in de huidige samenleving en
bij de instandhouding van het milieu door
invoering van ecologische landbouw en
milieuvriendelijke altematieven voor energieproduktie en afvalverwerking.

DE NATUURWETPARTU
STAATVOOR

Mentaiiteitsverbetering
WAT LEIDT TOT

Gezondheid op aIle levensgebieden:
spiritueel, mentaal, fysiek, sociaal en ecologisch
DOOR

• Onderwijs gericht op de volledige ontwikkeling van de persoonlijkheid
• Meer aandacht voor de opvoeding, o.a. door financiele zekerheid
van de moeder bij vrijwillige keuze voor haar gezin
• Natuurlijke, op preventie gerichte gezondheidszorg en stimulering
van gezondheidsbevorderend gedrag
• Gezond voedsel door milieuvriendelijke land- en tuinbouw
• Herstel van het milieu
• Ecologische woningbouw en stadsontwikkeling
• Preventie van misdaad en negatief sociaal gedrag
• Vereenvoudiging en decentralisatie van bestuur
• Forse verlaging van overheidsuitgaven
• Drastische belastingverlaging
• Deregulering en vereenvoudiging van regelgeving
• Bevordering van particulier initiatief en individuele creativiteit als
basis voor gezonde economie
• Grotere eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid voor de burger
• Stimulering van particuliere zorg voor hen die niet voor zichzelf op
kunnen komen
• Gerichte ontwikkelingssamenwerking ter voorkoming van migratie
• Vreedzame oplossing van internationale conflicten door positieve
be'invloeding van het collectieve bewustzijn van de strijdende partijen

Geluk, welzijn en welvaart voor iedereen
HAALBAARHEID

Hoe ongelofelijk het ook klinkt, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat het collectief bewustzijn op een hoger niveau gebracht kan worden.
Dit leidt tot een verbetering van mentaliteit en gedrag. Om deze verandering teweeg te brengen, is een groep van 7000 beoefenaars van technieken voor bewustzijnsontwikkeling
nodig. De Natuurwetpartij stelt
voor om zo snel mogelijk een dergelijke groep te vormen, als basis
voor probleemvrij en succesvol bestuur van ons land.

