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Overdenking voor de komende verkiezingen en een andere manier van 
beschouwen.  

Mijn stelling is dat, alleen het "vrij denken" (= bewust denken) en niet aan dogma’s 
gebonden zijn, een basis is voor een stabiele en respectvolle samenleving. Dus los van de 
maatschappelijke organisatievorm zoals dat nu door religies en politieke partijen wordt 
nagestreefd. Indien we hierover willen nadenken is de eerste vraag die opkomt: wat heeft 
het uitbrengen van mijn stem op huidige politieke groeperingen mij nu gebracht? Je kiest 
immers iedere 4 jaar en wacht af wat de gekozen vertegenwoordigers er van maken in de 
uitvoering van de voorgeschotelde plannen. Jouw ergernissen daarover, dat het toch 
duurder, onpraktischer enz. uitvalt, ben je al gauw weer vergeten. Al spoedig sta je weer 
voor deze keuze, aan de bestaande situatie meedoen of niet? Ik respecteer uw keuze daarin! 
 
Het vrij denken. Voor de organisatie van een stabiele en vooral respectvolle samenleving 
zijn duidelijke leefregels (normen) en waarden nodig, gebaseerd op het respectvol met 
elkaar omgaan. Deze kunnen m.i. alleen maar gebaseerd zijn op regels welke door een ieder 
positief denkend mens worden geaccepteerd. Het welbevinden van de mens, dier en milieu 
moet centraal te staan en niet de organisatie zelf! Het uitgangspunt van de nieuwe 
basishouding is: 
“Je bewust worden van conditionering, zelfonderzoek, respect hebben voor anderen en 
vooral het hiernaar handelen.” 
Eigenlijk zijn dit universele normen, welke zowel op onze aarde als daarbuiten gelden, 
gebaseerd op de “eeuwige waarheid”. Het zal veel tijd vergen om dit in ons denken en 
handelen in te voeren. We moeten ons immers ontworstelen aan de vaste denkpatronen 
welke door religies en politieke partijen worden gekoesterd. 

Een stabiele samenleving en een werkelijke vrijheid kunnen pas worden bereikt door eerst 
jezelf te kennen door meer inzicht te krijgen in jouw drijfveren en die van de anderen! Door 
dit (zelf)bewuster denken ontstaat tevens ruimte voor spirituele en paranormale 
ontwikkeling! Bedenk dat politieke en religieuze stromingen dit niet of onvoldoende 
nastreven. Het gevolg is een voortdurende strijd met een onzekere uitkomst. Dit voedt de 
chaos, gaat ten koste van alle natuurlijke grondstoffen en onze hulpbronnen en levert 
uiteindelijk géén (geestelijke) groei op van de mensheid, integendeel!  

De basishouding voor persoonlijke ontwikkeling, het vrij denken, is in wezen sterk vervormd 
door dogma’s van religies en politieke stromingen. In onze samenleving is het in hokjes 
denken gebruikelijk. Dat is gemakkelijk, maar dit belemmert ons wel in het omgaan met een 
steeds complexer wordende wereld. De principes verdeel en heers, separatisme, 
protectionisme en angst vieren hoogtij ter verdediging van de belangen van de gevestigde 
orde. We zijn getraind en worden eraan gehouden om zonder na te denken en het liefst 
blindelings onze leiders en voorgangers te geloven, te volgen en hun producten te 
consumeren! Maak je dus vrij van de beperkte opvattingen over opvoeding, milieu en deze 
instituten. Zij prediken alleen maar voor eigen eer, glorie, macht en producten. Wees 
kritisch, overwin jouw beperkingen en hervindt nieuwe vrijheid waarmee je een groter 
gevoel van eigenwaarde en meer zelfrespect krijgt!  
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Religies. Kerk en Staat gescheiden! De religies moeten zich daarom beperken tot alleen de 
spirituele beleving en zich NIET bezighouden met de organisatie van de samenleving. 
Cruciaal is dat "kerkelijke instituten" en hierop gebaseerde politieke partijen zo spoedig 
mogelijk een offer brengen ten gunste van algemene of universele leefregels waarop de 
organisatie van de samenleving wordt gebaseerd! Of zij dat "Kunnen en Willen" is maar de 
vraag! Het is nog niet aangetoond dat het verbannen van religies uit het publieke domein 
helpt om de stabiliteit te bevorderen. Maar omdat de tegenstelling tussen de opvattingen 
over "de staatsinrichting“ van het Christendom en de Islam steeds duidelijker en heftiger 
wordt is dit wel het proberen waard, om uiteindelijk niet in een openlijke godsdienstoorlog 
te belanden!  
 
Politieke stromingen. Voor politieke stromingen is binnen de randvoorwaarden van het vrij 
denken ruimte genoeg voor de inkleuring van hun keuzes over “hoe het te bereiken”. Er is 
alle vrijheid voor keuzes en handelingen, maar dat kan alleen slagen onder de voorwaarden: 

o Breng liefde op voor jezelf, de omgeving en zweer geweld af. 
o Voorkom alleen geleefd te worden door hormonale prikkels en instincten, wees 

daarom bewust van wat je doet. 
o Respecteer de anders denkende, rijpheid/ levenservaring, de natuur en pleeg vooral 

géén geestelijke wreedheid. 
o Verheerlijk géén personen, stromingen en instituten. 
o Leef je nog meer de noden en behoeftes van anderen in, dit betekent het vergroten 

van jouw empathisch vermogen.  
Met deze uitgangspunten mag het nu voor een ieder duidelijk zijn dat deze basishouding van 
het vrij denken universeel is! Naast de staatsinrichting of organisatie van de samenleving, is 
er voor wie bewust wil vastklampen aan een andere ideologie of religie voldoende ruimte, 
mits er respect is voor de anders denkende en dus niet wordt gedemoniseerd! De “religie” 
blijft zeker als geestelijke stroming behouden en kan, als het niet uitmondt in emotionele 
chantage, ook troost en zekerheid bieden.  
 
Uitwerking. Met het vrij denken kan het inzicht vanuit alle mensen zelf komen en een groot 
draagvlak bieden. Er wordt aan de grote massa, met groepen die allemaal in een 
verschillende fase van ontwikkeling verkeren, duidelijkheid geboden over het hoe en 
waarom. Voor velen kan al in de opvoeding worden meegenomen hoe te leven met 
onzekerheden, waarbij niet moet worden vergeten: 

o Deel jouw verworven kennis en ervaring. 
o Streef naar een samenleving waarin rijpheid belangrijker is dan materialistische 

welvaart en “het werken voor inkomen”. 
o Stel als eis aan leiders in politiek en bedrijfsleven het hebben van rijpheid boven 

ambitie, eerzucht en ijdelheid. 
o Bedenk dat “goed kunnen praten” door machthebbers en politici niet altijd 

voortkomt uit hun rijpheid en vakbekwaamheid! 
Simpel toch? De vraag is nu hoe doe je dat dan? Wel, je kunt de “10 geboden” hanteren of 
de dertig rechten van de mens, maar het is simpeler! Het voorgaande, mijn ervaring en 
inzicht leren dat de basis voor een positieve samenleving slechts hoeft te bestaat uit drie 
factoren! Deze factoren zijn het uitgangspunt voor de normen en waarden bij het vrij 
denken: Leven doorgeven, Kennis vergroten en Stabiliteit bewaren. Deze drie factoren zijn 
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met elkaar verbonden, de een stelt niets voor zonder de andere twee! 
 
Het leven doorgeven. Om uitsterven van de soort (de mens) te voorkomen gelden de 
stellingen dat: 

o het "leven" wordt doorgegeven, 
o gestreefd moet worden naar de instandhouding van de soort, 
o de aanwezige kwaliteit wordt behouden en zo mogelijk verhoogd. 

Hierbij is het streven om in harmonie met het leven van zowel mensen, planten, dieren en 
het Milieu om te gaan. Gebieden die er rechtstreeks mee te maken hebben zijn: 

o de gezondheid en alles wat daarmee samenhangt. 
o het gedrag van de mensen. 
o het milieu waarin we leven (zowel klein- als grootschalig). 

Alle ontwikkelingen en stellingname van politieke partijen in deze gebieden moeten dus 
kritisch worden getoetst op de invloed die zij hebben op voorgaande drie stellingen: 

o Ontwikkelingen met een positieve invloed op deze stellingen zijn te bevorderen. 
o Ontwikkelingen met een negatieve invloed op deze stellingen doen hieraan afbreuk 

en zijn af te wijzen! 
 
Kennis vergroten (Knowledge increase). Kennis is inzicht hebben in de samenhang der 
dingen en gebeurtenissen. Het hebben van alle kennis, is alwetendheid en dit op een 
positieve wijze gebruiken (wijsheid) staat gelijk aan het bereiken van een "goddelijk" 
stadium. Het uiteindelijke doel van het groeien van de gehele mensheid. Bij "kennis" gelden 
ook weer een drietal stellingen: 

o het vergaren, vermeerderen van kennis, 
o het in stand houden, bewaken en opslaan van kennis, 
o het delen/verspreiden en gebruiken van kennis. 

Alle ontwikkelingen en stellingname van politieke partijen moeten dus kritisch worden 
getoetst op de invloed die zij hebben op deze drie stellingen: 

o Ontwikkelingen met een positieve invloed op deze stellingen zijn te bevorderen. 
o Ontwikkelingen met een negatieve invloed op deze stellingen doen hieraan afbreuk 

en zijn af te wijzen. 
Daarom is het gratis verspreiden en gebruiken van kennis (ook software) een positief 
gegeven dat dus bevorderd moet worden! Het hieraan "verdienen", boven de vergoeding 
van (on)kosten, doet aan deze stelling afbreuk en is af te wijzen! 
 
Stabiliteit bewaren (Stability Maintenance). Om uitsterven te voorkomen en kennis te 
kunnen blijven vergaren moet de samenleving stabiel zijn! Om de stabiliteit te bewaren 
gelden drie voorwaarden: 
1) Beter ons gedrag en onze driften (drijfveren) beheersen, zoals: 

 Hebzucht, Egoïsme/Eerzucht en Lust (onze eigen gecreëerde “HEL” op aarde!) 
 Jaloezie / afgunst 
 IJdelheid (ijdelheid is voor velen een drijfveer om iets te doen, echter bij te veel 

ijdelheid gaat dit altijd ten koste van de ander(en))! 
2) Meer respect hebben voor anderen, hun eigendom en denkwijze: 

 Op het gebied van organisatie. Welke factoren van belang zijn om een eerlijker 
samenleving te organiseren en vooral stabiel te houden (dit geldt voor de 
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persoon, het gezin, de gemeente, de natie, de planeet ...), 
3) Verdraagzamer zijn en niet manipuleren. 

 Op het gebied van samenwerking. Hoe om te gaan met volkeren (samenlevingen) 
die in een andere fase van ontwikkeling verkeren, zonder deze te willen 
overheersen, uit te buiten, ons geweten te willen sussen, …... (Is hulp bieden altijd 
wel zo gewenst?). 

Alle ontwikkelingen in deze gebieden en stellingname van politieke partijen moeten dus 
kritisch worden getoetst op de invloed die zij hebben op de voorgaande stellingen: 

o Ontwikkelingen met een positieve invloed op de stellingen zijn te bevorderen. 
o Ontwikkelingen met een negatieve invloed op de stellingen doen hieraan afbreuk en 

zijn af te wijzen. 

Uitdaging. Het is een grote uitdaging om dit beschreven model toe te passen, ook bij het 
beoordelen van de situatie en gebeurtenissen van alledag! Zeker als bestaande systemen "in 
elkaar aan het storten zijn" kan deze visie een nieuw houvast bieden. Hoe meer mensen zich 
er van bewust worden dat de huidige systemen onvoldoende zijn voor een stabiele 
samenleving, des te sneller zal de verandering komen na 2014? Voor grote groepen mensen 
komt er dan vanzelf ruimte genoeg voor hun spirituele verdieping en zelfs hun paranormale 
ontwikkeling! Het verspreiden van het "je hiervan bewust worden" is iets wat een ieder op 
zijn manier kan doen. Begin bij jezelf...alle beetjes helpen! Dus ook de inspanning van de 
lezer van dit bericht draagt daaraan bij! 

Willem van Gaalen♪  

0-0-0 

PS: In de powerpoint presentatie "Het jongste Testament" wordt verkort het door mij 
gevolgde pad voor het ontstaan van een andere wijze van beschouwen beschreven: het LKS-
model. Een model dat is universeler is dan de "10 -geboden"!  
 
Mocht er behoefte zijn aan nadere uitleg, dan ben ik hiertoe altijd bereid! 
Gebruik "Het jongste Testament" als zoekterm in Google of volg de link en download (de 
versie van 31 maart 2009) als .ppt direct van mijn website: 
http://home.hccnet.nl/w.j.van.gaalen/index.html 
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