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 מפלגת חוק הטבע  נקודות עיקריות במצעה

למפלגת חוק הטבע יש יכולת להרי תרומה מיוחדת במינה
לאיכות החיי של כל איש ואישה בישראל. זו המפלגה
היחידה שקווי הפעולה שלה אכ בני ביצוע, כפי שהוכח
. מפלגתנו איננה עוד ידי מחקרי מדעיי נרחבי על

מפלגה המפזרת הבטחות סרק ומפירה אות  אנחנו מפלגה
. בעלת פתרונות מעשיי ומוכחי

  ממשלה ללא בעיות

העיקרו החשוב ביותר בפוליטיקה הוא, שהצלחתה של
ממשלה תלויה באיכות התודעה הקולקטיבית של כל

האנשי בחברה. כל עוד התודעה הקולקטיבית מתוחה
מלוכדת, כפי שהיא כרגע, בלתי נמנע שהממשלה ובלתי

תטבע בבעיות. בראש סדר העדיפויות של מפלגת חוק הטבע
תעמוד יצירתה של חברה יותר מסודרת, הרמונית וחיובית
, אשר יפיגו את ידי הקמת קבוצה של 7,000 מומחי על
המתח הקולקטיבי באמצעות תירגול טכניקת המדיטציה

הטרנסנדנטלית (מ"ט) ותוכנית הסידהי של המ"ט, ובכלל
זה את טכניקת התעופה היוגית.

  פוליטיקה ללא עימותי

על בסיס העלייה בלכידות (קוהרנטיות) בחברה, ניצור
ממשלה שבה ישתתפו המוחות הטובי ביותר מכל

, שיתרמו המפלגות והמומחי המיומני ביותר מכל תחו
את חלק בממשלה ובמועצות המקומיות. הפוליטיקאי

ישרתו את האינטרסי של כל המפלגות ושל כל הקבוצות
. בכ יוש במקו לשרת רק את האינטרסי של תומכיה

, שלפיו ק לעיקרו המזיק של פוליטיקה של עימותי
המפלגות שבאופוזיציה עושות את כל שביכולת להביא
לכישלונה של הממשלה, ובכ ה פוגעות בחברה כולה.

  קבוצה למע הממשלה

בעיות נובעות מהפרה של חוקי הטבע. כתוצאה מכ
שהחינו אינו מכשיר כל פרט בחברה לחיות ספונטנית
ספור בעיות בחיי הפרט פי חוק הטבע, נוצרות אי על
והחברה. כדי לנטרל את ההשפעות השליליות הנובעות

מההפרה המסיבית של חוק הטבע בחברה, תקי מפלגת
חוק הטבע קבוצה קבועה של 7,000 מומחי שיתרגלו את
המדיטציה הטרנסנדנטלית ותוכנית הסידהי של המ"ט,
כולל טכניקת התעופה היוגית, יחדיו במקו אחד. מחקרי
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מדעיי נרחבי מאשרי את ההשפעות החיוביות של
תוכניות אלה ויכולת לשפר את כל היבטי החיי של הפרט

ושל החברה. התרגול הקבוצתי של 7,000 המומחי
בתעופה היוגית יחזק את התודעה הקולקטיבית של האר
ויצור סדר והרמוניה בחברה כולה. בו זמנית יקטנו באופ
דרמטי המתח, השלילה, העוינות והאלימות. באמצעות

קבוצה כזו תזכה החברה בתמיכתו של חוק הטבע
והממשלה תמשול ביעילות המשתווה ליעילותה של

ממשלת הטבע, המושלת ביקו כולו בסדר מופתי ללא כל
בעיות.

  חינו אידיאלי

תוכניותינו, המאושרות מדעית, יביאו לפריחה מלאה של
הגאוניות היצירתית המצויה בכל תלמיד ובכל סטודנט, תו

פיתוח הכישורי הנחוצי כדי להגיע להישגי בחברה
, לימוד הדינמית של ימינו אלה. נשלב בלימודי הרגילי

ומחקר בתודעה, כדי שכל אחד יוכל לחיות חיי
קונסטרוקטיביי במצבי תודעה גבוהי יותר, בהרמוניה

מלאה ע חוק הטבע  חיי שאי בה שגיאות וסבל.

  שגשוג כלכלי וצמצו האבטלה

שפע כלכלי מבוסס על יצירתיות. המשאב היקר ביותר של
כל חברה הוא היצירתיות והדינמיות של אנשיה. נביא
ידי שילוב תוכניות הכשרה שיביאו לצמיחה כלכלית על
לפיתוח מלא של הפוטנציאל היצירתי המלא של מנהלי

. תוכניותינו מביאות לשיפור ישיר של חשיבה ושל עובדי
חדשנית, מוטיבציה ויכולת לקבל ספונטנית החלטות
נכונות. בכל מקו שבו יושמו תוכניות אלה, ה הביאו

לעלייה בתעסוקה ולשגשוג כלכלי.

  בריאות מושלמת

מניעת מחלות היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ליצירת
ידי חינו לבריאות בריאות טובה. נית להשיג זאת על

מקי לכול. מטרתה של מפלגת חוק הטבע היא ליצור חברה
ידי שימוש בשיטת הבריאות הטבעית של ללא מחלות על

מהרישי, שיטת בריאות ודית העוסקת ג בריפוי, א
מתמקדת במניעת מחלות. המטרה הראשונה, שמעשיותה

, היא לצמצ 50% ידי מחקרי מדעיי נתמכת על
ידי כ יקטנו באופ ניכר . על מהתחלואה תו שלוש שני
הוצאותיה של מערכת הבריאות. כל אד יוכל לבחור בטוב

ביותר שבכל שיטת בריאות, בי ברפואה המודרנית ובי
ברפואה המשלימה.
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  צמצו הפשיעה ושיקו אפקטיבי

פשע הוא ביטוי של מתח ושל שליליות בתודעת הפרט
ובתודעת החברה. הדר האפקטיבית ביותר לצמצו

שליליות ומתח בתודעה הקולקטיבית היא קבוצה של
. מחקרי מדעיי חוזרי ומאשרי כי מעופפי יוגיי
קבוצה כזו יכולה להסיר את הבסיס לפשע, לאלימות

ידי ולעוינות. את מספר האסירי נצמצ באופ ניכר על
. מפלגת שיטות מוכחות לשיקו אסירי ולגמילה מסמי
חוק הטבע היא המפלגה היחידה שגישתה לצמצו הפשיעה

. ידי מספר רב מחקרי מדעיי הוכחה על

  מסי נמוכי יותר

מפלגת חוק הטבע היא המפלגה היחידה המסוגלת להקטי
, מכיוו את המסי בלי להתפשר על איכות השירותי

שתוכניותיה, שיעילות הוכחה מדעית, תיצורנה חסכונות
ידי צמצו הפשיעה, ירידה בתחלואה והבראת של אמת על
הכלכלה. חסכונות נוספי יבואו כתוצאה מפישוט מערכות
בכל רמות הממשל. המדיניות הכלכלית שלנו היא: התעשרו

, והרגישו חופשיי ליהנות מעושר זה! ככל יכולתכ

  ערכי משפחה ושיפור איכות החיי

קווי המדיניות והפעולה של מפלגת חוק הטבע יביאו
ידי לפריחה של שמחה, יציבות והרמוניה בחיי המשפחה על
הסרת מתחי בתודעה הקולקטיבית. תוכניותינו תשפרנה
, כדי שיוכלו ליהנות את בריאות ורווחת של גמלאי

. בה עת ייהנו משפחת וקהילת מחייה במלוא
. מפלגת חוק הטבע מציעה תוכניות מחכמת ומניסיונ
. ילדינו יגדלו מיוחדות לייפוי ולבנייה מחדש של הערי

בעול שמח.

  סביבה ללא זיהו

הפרה של חוקי הטבע היא הסיבה האמיתית לכל הבעיות
, כדי שיביא הסביבתיות. מדיניותנו  לקד את החינו

לרמות תודעה גבוהות יותר  תיצור התנהגות תומכת בחיי
של פרט ושל החברה. נקד במיוחד תעשיות, מקורות

, רעש ומתח. נתמו אנרגיה ואמצעי תחבורה נקיי מזיהו
בתוכניות פיתוח שתצמצמנה את כמות התחבורה המונעת

ידי מוצרי נפט. אסור להקריב חיי למע הכלכלה. על

  חקלאות טבעית וידידותית לסביבה
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 חזרה לד הרשימה

נתמו בחקלאות רווחית וידידותית לסביבה לש יצירת
רעיל ובריא. אנו דורשי איסור מוחלט מזו טבעי, בלתי
על שימוש במזו שיוצר תו שימוש בהנדסה גנטית וכ
דחייה של חשיפת של אורגניזמי ששונו גנטית אל

הסביבה.

  בטחו בלתי מעורער

מפלגת חוק הטבע תיצור שריו בלתי מנוצח של חיוביות
ידי הקמת אג מניעה בצה"ל  קבוצה של לכל האר על

7,000 מתרגלי תעופה יוגית. הקבוצה תנטרל את כל הנטיות
השליליות  ה אלה שמקור באר עצמה וה אלה שמקור
, ותקרי שלווה והרמוניה לסביבה. בכ תמנע מחו לאר

. עוינות בעודה באיבה, והאויבי יהפכו לידידי

  מדיניות חו

ידי מפלגת חוק הטבע תתמו ברווחה, ממשלה שתוק על
ידי זמנית, על בקידמה ובשגשוג של כל האומות בו

שתמשול מהבסיס המשות לכל החיי  הער ההוליסטי
של חוק הטבע  ובכ תזי באופ שווה כל אחד וכל דבר.

  פישוט מנגנו הממשל

חוק הטבע מושל ביקו בסדר מושל וללא כל בעיות.
מפלגת חוק הטבע מביאה את האינטליגנציה של הטבע ואת

יכולת הארגו שלו, המווסתת את עצמה, לעול
הפוליטיקה. ממשל המבוסס על חוק הטבע הוא יעיל, פשוט

וחסכוני ביותר.

  פתרונות מוכחי לבעיות

200 מכוני 600 מחקרי מדעיי שבוצעו ביותר מ יותר מ
30 ארצות תומכי ביעילות של תוכניותיה של מחקר ב

, של הפרט ושל מפלגת חוק הטבע לשיפור כל היבטי החיי
החברה.
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