Beknopt overzicht van programmapunten van de Natuurwetpartij
aast het besproken hoofdprogrammapunt van de
vorming van een stiltegroep voor de regering heeft de
Natuurwetpartij ook een volledig uitgewerkt programma
voor alle beleidsterreinen. Uit dit programma worden
hieronder een aantal standpunten genoemd. In het volledig programma worden deze punten uitvoerig behandeld.
Deze programmapunten kunnen gezien worden als stappen in de richting van een ideale samenleving op basis
van de harmonie met de Natuurwet, teweeggebracht door
de stiltegroep voor de regering. Het succes bij elk van
deze punten wordt grotendeels bepaald door de positieve
invloed die de stiltegroep voor de regering uitoefent. De
regering kan niet succesvol besturen zonder een stevig
draagvlak in het collectieve bewustzijn.

Ontplooiing, ontwikkeling en gezondheid:
• Het toevoegen van studie en ontwikkeling van bewustzijn aan alle niveaus van onderwijs
• Meer aandacht voor opvoeding en gezin, onder andere
door financiële zekerheid van de moeder of vader bij
vrijwillige keuze voor het gezin in plaats van werk buitenshuis
• Bevordering van persoonlijk zinvolle en maatschappelijk nuttige deelname van ouderen aan onze samenleving
• Natuurlijke, op preventie gerichte gezondheidszorg en
vrije keuze van de zorg die men voor zichzelf wenst
• Stimulering van gezondheidsbevorderend gedrag
• Stimulering van particuliere zorg naast zorg van staatswege voor hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen

Bestuur en Justitie:
• Doeltreffende preventie van misdaad en asociaal gedrag ('n bewezen effect van de stiltegroep)
• Vereenvoudiging en decentralisatie van bestuur
• Minder en eenvoudiger regels en wetten
• Grotere eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid
voor de burger

Vrede en veiligheid:
• Versterking van de culturele integriteit van alle bevolkingsgroepen en van hun onderlinge harmonie binnen
onze samenleving
• Een Europese Unie van soevereine naties
• Gerichte ontwikkelingssamenwerking onder andere ter
voorkoming van massale migratie
• Vreedzame oplossing van nationale en internationale
conflicten door coherentie te scheppen in het collectieve bewustzijn van de strijdende partijen in plaats van
militaire interventie

Vervolg overzicht van programmapunten
van de Natuurwetpartij
Financiën, economie en sociale zaken:
• Sterke vereenvoudiging van de sociale wetgeving met
invoering van een basisinkomen voor elke ingezetene in
Nederland
• Forse verlaging van andere overheidsuitgaven
• Drastische belastingverlaging
• Geen belasting op produktieve arbeid en toevoeging van
waarde aan produkten, maar belasting op verbruik van
schaarse grondstoffen en op produktie, produkten en
diensten die het milieu belasten en schade aanrichten aan
gezondheid van mens, dier en plant
• Bevordering van particulier initiatief en creativiteit als basis
voor een gezonde economie en uitbreiding van werkgelegenheid

Natuur en omgeving:
• Gezond voedsel door natuurlijke land- en tuinbouw en
diervriendelijke veeteelt
• Goede zorg voor het milieu en herstel van bestaande
milieuschade
• Géén genetische manipulatie van welk levend organisme
dan ook
• Mens- en milieuvriendelijke woningbouw en stadsontwikkeling

Doel van de Natuurwetpartij:
Geluk, welzijn en welvaart voor iedereen

Haalbaarheid:
oe ongelooflijk het ook klinkt, uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat het collectieve bewustzijn op een
hoger niveau gebracht kan worden. Dit leidt tot een verbetering van mentaliteit en gedrag en tot steun van de natuur.
Om deze verandering teweeg te brengen is de samenhang
scheppende stiltegroep voor de regering noodzakelijk. De
Natuurwetpartij stelt voor om zo snel mogelijk een dergelijke groep te vormen als basis voor een conflictvrije regering en een probleemvrij bestuur van ons land.
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