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Voorwoord
Als lijsttrekker van de SOPN doe ik mee aan de verkiezingen voor de
Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland op 12 september
2012. Dat doe ik omdat ik van mening ben dat de huidige politiek alle
huidige problemen in onze samenleving heeft veroorzaakt of deze heeft
laten ontstaan. In dit boekje onderbouw ik dit met vele voorbeelden.
Ook beschrijf ik hoe we al onze problemen kunnen gaan oplossen.
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Hoe gaan we al onze problemen oplossen?
De problemen in onze huidige samenleving worden steeds groter. Op
het huidige niveau van begrijpen kunnen we deze problemen niet
oplossen, want anders hadden we dat allang gedaan. Daarvoor is namelijk een hoger begripsniveau nodig. Dat hogere niveau van begrijpen ontstaat wanneer we alle zienswijzen op een evenwaardige manier samenbrengen. Als vanzelf komen dan mogelijke oplossingen
bovendrijven, die we dan kunnen gaan uitproberen. Zo vinden we
oplossingen voor al onze problemen. Dit recept kunnen we op alle
probleemgebieden toepassen.
Problemen in de zorg
De zorg wordt steeds duurder en er komt steeds meer ziekte. In de
huidige, reguliere benadering overheerst de zienswijze dat ziektesymptomen dienen te worden bestreden met medicijnen. Overige,
gezondheidsbevorderende zienswijzen worden daarbij niet als gelijkwaardig gezien. Door echter alle zienswijzen op het bevorderen
van gezondheid een evenwaardige kans te bieden om zichzelf te bewijzen, komen de meest doeltreffende en doelmatige benaderingen
vanzelf bovendrijven. Daarmee lossen we uiteindelijk alle problemen
op ten aanzien van onvoldoende gezondheid.
Problemen in de wetenschap
De universitaire wetenschap is versnipperd en er ontbreekt een gezamenlijk fundament. Van onpartijdige waarheidsvinding is steeds
minder sprake. Onderzoekers praten hun financiers naar de mond. De
meest theorieën zijn inmiddels aantoonbaar onjuist, maar omdat vrijwel alle hoogleraren te bang zijn om hun nek uit te steken, blijven
deze ontoereikende zienswijzen de universiteiten overheersen. Wetenschappers die wel voorbij de dogma’s van het oude paradigma
durven te gaan, die worden door de academische gemeenschap buitengesloten. Door echter alle zienswijzen op waarheidsvinding een
evenwaardige kans te bieden om zichzelf te bewijzen, komen de
meest krachtige en eenvoudige verklaringen vanzelf bovendrijven.
Daarmee lossen we uiteindelijk alle problemen in de wetenschap op.
4

Stemmen voor een Nieuwe Wereld

Problemen in het openbaar bestuur
De belangrijkste besluiten in het openbaar bestuur worden achter
gesloten deuren genomen. Op alle niveaus zet het lobbycircuit de
werking van de democratie steeds verder buitenspel. Politici vertegenwoordigen daardoor niet langer de belangen van het volk, maar
die van machtige organisaties. Deze machtige organisaties worden
hierdoor nog machtiger, waardoor de belangen van de burgers nog
verder worden onderdrukt. Door echter alle zienswijzen op de waarde van de verschillende belangen een evenwaardige kans te bieden
om zichzelf te bewijzen, komen de meest doeltreffende en doelmatige oplossingen vanzelf bovendrijven. Daarmee lossen we uiteindelijk
alle problemen in het openbaar bestuur op.
Problemen in de journalistiek
De verslaggeving via de nationale televisie, de nationale radio en de
landelijke dagbladen is steeds sterker gebaseerd op vooringenomenheid. De meeste organisaties die het dagelijkse nieuws brengen zijn
inmiddels in handen van machtige bedrijven. Van onpartijdige journalistiek is daardoor steeds minder sprake. Door echter alle zienswijzen op een bepaald nieuwsfeit een evenwaardige kans te bieden om
zichzelf te bewijzen, komen de meest waarheidsgetrouwe interpretaties vanzelf bovendrijven. Daarmee lossen we uiteindelijk alle problemen in de journalistiek op.
Problemen in het onderwijs
Zowel leerlingen en studenten als onderwijzers en docenten ervaren
het huidige onderwijssysteem als beknellend. Mede daardoor zien we
steeds meer problemen bij zowel de ontvangers als de aanbieders van
deze dwingende vorm van kennisoverdracht. Het huidige onderwijssysteem kost alle betrokkenen doorgaans veel energie, terwijl we
daarentegen ook weten dat ieder natuurlijke leerproces juist nieuwe
energie geeft. Door daarom alle zienswijzen op het faciliteren van
talentontwikkeling een evenwaardige kans te bieden om zichzelf te
bewijzen, komen de meest succesvolle aanpakken vanzelf bovendrijven. Daarmee lossen we uiteindelijk alle problemen in het onderwijs
op.
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Overige problemen
De oorzaak van al onze problemen ligt in een ontoereikend niveau
van begrijpen, zoals al eerder benadrukt. Naast de hierboven aangestipte problemen zijn er in de huidige samenleving nog veel meer.
We hebben inmiddels onmiskenbare crises gecreëerd in de manier
waarop we proberen de natuur en elkaar te domineren. Deze ecologische, economische, financiële, humanitaire en maatschappelijke crises kunnen we alleen gaan oplossen op een hoger niveau van begrijpen dan het huidige niveau waarop ze zijn ontstaan.
We begrijpen bijvoorbeeld de werking van de natuur niet. We proberen met het oude machtsdenken onze wil op te leggen aan planten,
dieren en de planeet waarop we wonen. In plaats van als respectvolle
rentmeesters te zorgen voor de waarborg van de natuurlijke harmonie, gedragen we ons als respectloze balansverstoorders. De combinatie van onze onwetendheid met onze misplaatste arrogantie zorgt
ervoor dat we de ecologische problemen steeds groter maken.
Steeds meer mensen nemen waar dat het klimaat aan het veranderen
is. De seizoenen lopen steeds meer door elkaar heen. Het weer wordt
steeds extremer. Dat komt omdat we de natuurlijke cycli steeds sterker verstoren door onze activiteiten. We dienen daarom allereerst te
gaan begrijpen hoe bijvoorbeeld de natuurlijke waterkringlopen werken en welke factoren deze werking beïnvloeden. Door daarom alle
zienswijzen op de werking van natuurlijke kringlopen een evenwaardige kans te bieden om zichzelf te bewijzen, komen de meest krachtige en eenvoudige verklaringen vanzelf bovendrijven. Daarmee lossen we uiteindelijk alle problemen op die voortkomen uit het verstoren van natuurlijke cycli.
Het Engelstalige woord voor ‘onwetenheid’ is ‘ignorance’. Dat
woord komt van het Engelstalige werkwoord ‘to ignore’, wat ‘negeren’ betekent. Onwetendheid heeft dan ook alles te maken met het
niet willen weten. Voor wie het wel wil weten is er immers volop
informatie beschikbaar, die dankzij het internet steeds toegankelijker
wordt gemaakt.
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Vanwege deze algehele onwetendheid geloven vele mensen zaken
die vaak het omgekeerde zijn wat het in werkelijkheid is. Velen menen bijvoorbeeld dat economische groei noodzakelijk is om in welvaart te kunnen leven. Ondertussen zien we dat economische groei
ons juist steeds verder in de problemen brengt. Door steeds groter te
willen groeien wordt de balansverstoring alleen maar erger. Door
daarentegen alle zienswijzen op het afstemmen van productie en
dienstverlening op natuurlijke kringlopen een evenwaardige kans te
bieden om zichzelf te bewijzen, komen de meest succesvolle aanpakken vanzelf bovendrijven. Daarmee lossen we uiteindelijk alle
problemen op die gebaseerd zijn op het denken in schaarste. Economie betekent letterlijk ‘de wetenschap van de schaarste’. Door ons
niveau van begrijpen omhoog te brengen krijgen we daarvoor in de
plaats de wetenschap van leven in overvloed.
Naast de algehele onwetendheid over de werking van de natuur
vormt het niet begrijpen van het financiële spel een minstens even
grote uitdaging voor de huidige samenleving. Zolang we onwetend
blijven over hoe het geldspel precies wordt gespeeld staan we het toe
dat we daarin gevangen blijven. Door daarentegen alle zienswijzen
op alle facetten van het financiële spel een evenwaardige kans te bieden om zichzelf te bewijzen, komen daardoor alle aspecten van het
huidige geldspel aan het licht. Vanuit deze openheid zullen we dan
als samenleving verantwoorde keuzes kunnen maken voor het oplossen van de schuldencrisis. Daarmee lossen we dan uiteindelijk alle
problemen op die gebaseerd zijn op het aanvaarden van het schuldig
zijn. Ons huidige geld is namelijk gebaseerd op schuld (iets wat negatief is). Door ons niveau van begrijpen omhoog te brengen krijgen
we daarvoor in de plaats een transactiesysteem dat is gebaseerd op
waarde (iets wat positief is).
Voor al onze problemen bestaan natuurzuivere oplossingen. Vele
daarvan zijn al helemaal uitgedacht. En sommige oplossingen worden zelfs al op kleine schaal toegepast. De verspreiding van deze
oplossingen wordt momenteel opzettelijk geblokkeerd vanwege financieel-economische belangen. Het is echter in het belang van deze
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planeet en al haar huidige en toekomstige bewoners dat we als mensheid opklimmen naar een hoger niveau dan het huidige niveau van
kortzichtige hebzucht. Op dat hogere niveau hoeven we echt niet heel
ver in de toekomst te kunnen kijken. We hoeven dan alleen maar
iedere natuurlijke cyclus helemaal te begrijpen. Met deze kennis zorgen we er dan vervolgens voor dat iedere cyclus in harmonie blijft
rondgaan. Op die manier zorgen we als goede rentmeesters ervoor
dat deze planeet bewoonbaar blijft voor toekomstige generaties.
Door onze samenleving te harmoniseren met natuurlijke cycli verlossen we onszelf niet alleen van de mythe van schaarste, maar ook van
de onevenwaardigheid die onze huidige samenleving typeert. In de
Nieuwe Wereld waar we naar op weg zijn, erkennen alle levensvormen elkaar als evenwaardig. De huidige, vanuit de top aangestuurde
machtspiramide zal hierdoor veranderen in een zelfsturend netwerk.
Alle betrokkenen staan daarbij op hetzelfde niveau en hebben evenveel zeggenschap in alle relevante besluitvormingsprocessen.
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Kiezen voor een nieuw beleid
Op woensdag 12 september 2012 krijgen stemgerechtigde Nederlanders de kans om via de Tweede Kamerverkiezingen te stemmen voor
een volkomen nieuw beleid in Nederland. Als nieuwe partij doet dan
de SOPN mee met deze parlementsverkiezing. Wat de naam van deze partij voluit is doet eigenlijk niet ter zake, en zelfs het partijprogramma is van ondergeschikt belang. Waar het om gaat is dat het
doel van de SOPN is om alle huidige wet- en regelgeving zo aan te
passen, dat iedere respectvolle zienswijze de ruimte kan krijgen om
zichzelf te bewijzen. Dat is namelijk nodig om al onze problemen te
gaan oplossen, zoals in het voorgaande is toegelicht.

stem SOPN
Indien op woensdagavond 12 september aanstaande blijkt dat de
SOPN de steun heeft van de meerderheid van de Nederlandse stemmers, dan krijgen alle schadevrije innovaties voortaan ruim baan.
Alle problemen zullen hierdoor snel worden opgelost, evenals al onze zorgen. Daarmee ontstaat een Nieuwe Wereld, waarin volop ruimte is voor de vervulling van ieders behoeften.
Kiezen voor één van de kandidaten van de SOPN betekent daarom stemmen voor een Nieuwe Wereld.
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Nawoord
We weten niet wat we niet weten. En omdat we dat niet weten, zijn
we er ook niet naar op zoek. Zouden we wel weten wat we niet weten, dan zouden we onophoudelijk aan de slag gaan om ons die ontbrekende kennis eigen te maken. Het is deze onwetendheid waar ik
als lijsttrekker van een vernieuwende volksbeweging keer op keer
mee wordt geconfronteerd.
Hoe vertel je iemand die meent dat we op een platte schijf leven
dat dit misschien wel zo lijkt, maar dat het aardoppervlak als geheel
een bol vormt die zich door de ruimte beweegt? Hoe vertel je iemand
die van ziekteverschijnselen afwil dat deze verschijnselen juist laten
zien dat de genezing is begonnen? Hoe vertel je iemand die zichzelf
als slachtoffer beschouwt, dat er voor alles een reden is, die we pas
kunnen gaan begrijpen op een hoger niveau van wijsheid, en dat de
als negatief ervaren gebeurtenissen juist nodig waren om op te kunnen klimmen naar dat hogere niveau?
Ik hoop dat dit boekje behulpzaam is in het durven gaan verkennen van zaken waarover we nog ontbrekende kennis hebben. Dat is
volgens mij namelijk nodig om gezamenlijk naar die Nieuwe Wereld
te gaan. Die Nieuwe Wereld is voor mij het paradijs op Aarde. Dat
paradijs zullen we echter dan wel eerst zelf gaan creëren. Onze onwetendheid vormt daarvoor momenteel de grootste belemmering.
Via het schrijven van boeken, het geven van presentatie en het
houden van spreekbeurten ben ik al enkele jaren bezig om mijn kennis te delen. Daarmee heb ik vele duizenden mensen bereikt. Als
lijsttrekker is mijn huidige ambitie om vervolgens vele miljoenen
mensen te prikkelen om de eigen onwetendheid te gaan opvullen met
verrijkende zienswijzen.
Zeist, dinsdag 17 juli 2012
Johan Oldenkamp
www.Pateo.nl
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