Basiswaarden van het All Win Network
Voor het afwegen van de belangen van de Aarde, Planten, Dieren en Mensen gaat het All Win
Netwerk uit van basiswaarden zoals:
De essentie van alle spirituele waarden
Psychosofia reikt aan:
Er is één Geest van waarheid en liefde,
Er is één Bron waaruit alle religies en godsdiensten zijn ontsproten.
Deze Bron is het hoogste zijn, door de mens o.a. vertaald in het woord God of de Vader.
De mens bepaalt zelf, naar gelang van cultuurhistorische en sociaal maatschappelijke
achtergronden, op welke wijze de ontvangen spirituele essentie vorm zal krijgen:
I De ene Bron van waarheid en liefde is de oorsprong en bestemming van al het
geschapene.
Deze ene Bron van waarheid en liefde heeft een oneindige uitstraling van lichtende energieën.
In de oude religies werd dit gegeven door het menselijke bewustzijn vertaald als zijnde goden
en godinnen.
De monotheïstische godsdiensten vertaalden hetzelfde gegeven van de oneindige uitstraling
van lichtende energieën als aartsengelen, engelen, hooggeëvolueerde wezens en heiligen, de
machten en krachten rond de troon van God.
De mens is het hoogst geëvolueerde bewustzijn op de planeet Aarde.
Hij is de drager van de goddelijke natuur en de realisatie daarvan in de stoffelijke menselijke
natuur.
De hoogste macht van de mens is zijn eigen vrije wil in de verantwoordelijkheid daarvan.De
mens is in zijn goddelijke natuur onvernietigbaar. In zijn stoffelijke menselijke realisatie is de
mens gebonden aan de dood.
Zo zal de goddelijke natuur van de mens zich steeds weer opnieuw, daar zij onvernietigbaar
is, in een stoffelijke menselijke incarnatie realiseren.
Het evolutieproces van het bewustzijn der mensheid op de planeet Aarde zal uiteindelijk
bekroond worden door de werkelijke integratie leidend tot één-heid van de goddelijke natuur
in de stoffelijke menselijke natuur.
Dan zal er zijn werkelijke gelijkwaardigheid van alle mensen in alle volkeren, gelijkwaardige
verdeling van het voedsel der aarde, zonder overheersing door macht en gezag van
persoonlijke belangen.
Zo zal de mensheid door haar eigen inzicht, individuele en collectieve verantwoordelijkheid,
komen tot waarachtige broederschap in waarheid en liefde.
II De goddelijke natuur van de mens is de onsterfelijke ziel van de stoffelijke menselijke
persoonlijkheid.
De ziel bestaat uit twee componenten.
De ene component van de ziel is de éénheid met de goddelijke natuur.
De andere component van de ziel is gericht op de stoffelijke lichamelijke persoonlijkheid van
de mens.

In deze op de stoffelijke lichamelijke persoonlijkheid van de mens gerichte component van de
onsterfelijke ziel, liggen alle herinnerings-energieën opgeslagen uit de ontelbare levens op
Aarde.
Over het algemeen zijn deze herinnerings-energieën onbewust in het stoffelijk denken van de
mens.
Nu het bewustzijn van de wedergeboorte of re-ïncarnatie een grotere verbreiding krijgt, opent
zich het bewustzijn van de mens hiervoor.
Veel mensen beleven hun eigen ervaringen hierin.
Iedere emotie, iedere gedachte, iedere handeling heeft een grote energetische kracht in het
bewustzijn van de mens.
Zo ook in de wijze van realisatie ervan.
Alle emoties, gedachten en handelingen hebben hun basis in het onderbewustzijn van de
mens.
Het onderbewustzijn van de mens is in éénheid met die component van de ziel, welke is
gericht op de stoffelijke persoonlijkheid van de mens.
Deze component van de ziel is het reservoir waar de mens in ieder leven op Aarde zijn eigen
menselijke persoonlijkheid door kleurt.
De biologische aspecten zullen altijd inhaerent zijn aan die aspecten van de ziel die om
transformatie vragen.
III Een levensbeschouwing, een weg van lering om tot vernieuwde inzichten te kunnen
komen.
Vrij van oude afhankelijkheid aan een persoonlijke God die straft of beloont.
Eénheid met de goddelijke natuur door de eigen vrije wil vanuit de eigen
verantwoordelijkheid.
Psychosofia, een innerlijk religieuze weg, niet gebonden aan een uiterlijke religie of
godsdienst, kan leiden tot een vernieuwd Christusbewustzijn.
Hiertoe werden drie sleutels gegeven:
1. innerlijke zuivering van de schaduwkanten van het eigen denken en de eigen emoties
2. innerlijke onthechting van de overheersing van de eigen begeerten en dwangmatigheden.
3. innerlijke eenheid met de eigen goddelijke natuur.

De avatar (=gezondene) Boeddha bracht het bewustzijn van de kringloop van levens.
Transformatie van negatieve aspecten van het karma leidt tot verlossing. Verlossing wil
zeggen komen tot innerlijke vrijheid door inschakeling van de vrije wil vanuit de eenheid met
de eigen goddelijke natuur.
De avatar Jezus de Christus bracht de realisatie van de goddelijke natuur in de mens, door zijn
voorbeeld. Hij bracht de mensheid tot het punt van verlossing van het karma door zijn
realisatie als mens vanuit de goddelijke natuur, door zijn acceptatie en overgave, door
waarheid en liefde in werkelijke vergeving
Zohra Bertrand-Noach

2. De gulden regel van alle godsdiensten
Behandel anderen zoals je zelf
behandeld wilt worden

3. Handvest van de Aarde
Preambule:
We staan op een kritiek moment in de geschiedenis, een tijd waarin de mensheid haar
toekomst moet bepalen. De wereld wordt steeds afhankelijker en kwetsbaarder. Onze
toekomst draagt zowel een groot gevaar als een grote belofte in zich. Om vooruit te komen
moeten we erkennen dat we, temidden van een weelderige verscheidenheid aan culturen en
levensvormen, één menselijke familie zijn en één samenleving op aarde met een
gemeenschappelijk lot. We moeten ons verenigen om een duurzame wereld-gemeenschap
voort te brengen gebaseerd op respect voor de natuur, de universele Rechten van de Mens,
economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Om dit te bereiken moeten wij, de
volkeren van de aarde, onze verantwoordelijkheid uitspreken; ten opzichte van elkaar, de
grotere leefgemeenschap en de toekomstige generaties.
De aarde, ons thuis. De mensheid maakt deel uit van het uitgestrekte universum. De aarde,
ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De natuurkrachten maken van ons bestaan een
veeleisend en onzeker avontuur, maar de aarde verschaft ook de omstandigheden die
essentieel zijn voor de ontwikkeling van het leven. Het welzijn van de leefgemeenschap en de
mensheid hangt af van het behoud van een gezonde biosfeer, in het bijzonder van schone
lucht, zuiver water, vruchtbare grond en een rijke verscheidenheid aan planten, dieren en
ecosystemen. Het milieu op aarde met haar uitputtelijke energiebronnen is een grote
gemeenschappelijke zorg voor de gehele mensheid. De bescherming van de levensvatbaarheid, diversiteit en schoonheid van de aarde is een heilige taak.
De situatie op de aarde.
De dominantie van productie en consumptie veroorzaakt enorme schade aan het milieu,
uitputting van de natuurlijke rijkdommen en het massaal uitsterven van dier- en
plantensoorten. Gemeenschappen worden bedreigd.
De voordelen van de ontwikkeling worden niet rechtvaardig verdeeld, waardoor de kloof
tussen rijk en arm steeds groter wordt. Onrechtvaardigheid, armoede, honger, onwetendheid
en gewapende conflicten zijn wijd verbreid en zijn oorzaak van groot lijden. De ongekende
groei van de wereldbevolking heeft de sociale en economische systemen overbelast. Het
fundament van de algemene veiligheid wordt daardoor bedreigd. Deze tendens is bijzonder
gevaarlijk, maar niet onafwendbaar.
De keuze is aan ons: met vereende krachten voor de aarde en voor elkaar zorgen of de
vernietiging van onszelf en de verscheidenheid van het leven riskeren. Fundamentele
veranderingen in onze waarden en normen, gevestigde gewoontes, regels en levenswijze zijn
noodzakelijk. We moeten ons realiseren dat als aan de basisbehoeften is voldaan, de
menselijke ontwikkeling voornamelijk gaat over meer zijn, niet over meer hebben. We
beschikken over de kennis en de technologie om in ieders behoeften te voorzien en om onze
schadelijke invloed op het milieu te verminderen. De opkomst van een

wereldburgermaatschappij biedt nieuwe mogelijkheden om een democratische en menselijke
wereld op te bouwen. De uitdagingen op het gebied van milieu, economische, politieke,
sociale en spirituele problemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen kunnen we
de oplossingen vinden om deze problemen op te lossen.
Universele verantwoordelijkheid.
Om deze doelstelling te realiseren moeten we de dringende noodzaak gaan inzien om onszelf
te identificeren met de gehele wereldsamenleving én met onze eigen lokale gemeenschap. We
zijn zowel burgers van verschillende naties als wereldburgers. Het lokale en het mondiale
vloeien in elkaar over. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor het huidige en toekomstige
welzijn van de mensheid en de rest van de wereld. De geest van menselijke solidariteit en
verwantschap met alles wat leeft wordt versterkt wanneer we leven met eerbied voor het
mysterie van het zijn en dankbaar zijn voor het feit dat we leven en nederig de plaats van de
mens binnen het grotere geheel kunnen zien.
Het is absoluut noodzakelijk om een gemeenschappelijke visie te hebben op fundamentele
waarden die de ethische basis verschaft voor de opkomende wereld-samenleving. Daarom
bevestigen wij, verenigd in hoop, de volgende onderling afhankelijke beginselen voor een
duurzame ontwikkeling die zullen dienen als gemeenschappelijke norm voor het gedrag van
individuen, organisaties, ondernemingen, regeringen en transnationale instellingen.

