
Doel van het All Win Network  
 
Het All-win Netwerk initiatief gaat uit van de grote verwantschap die de initiatiefnemers 
voelen met de waarden en normen die worden nagestreefd door tal van personen, organisaties 
en publicaties. Wij vragen ons af of door het bundelen en zichtbaar maken van al deze 
krachten een grotere effectiviteit kan ontstaan.  
 
Als een heel belangrijk actieveld zien wij in onze wereld de grote spanningen tussen degenen 
die politieke en of economische macht over anderen willen uitoefenen en degenen die inzien 
dat daardoor conflicten fors toenemen. O.a. binnen de VN wordt gezocht naar constructieve 
oplossingen voor deze spanningen waarbij er behoefte is aan een wereldwijd gedragen actie 
om tot All Win oplossingen te komen van problemen en conflicten. *[1] 
 
 
Dit initiatief is hiervan een follow up met als doel het vormen van een netwerk van verwante 
organisaties en activiteiten. 
 
De uitgangspunten voor het netwerk zijn: 
 
1.Alles is met elkaar verbonden, mensen, dieren, planten, de aarde en alle natuurlijke 
systemen in een organisme dat zich hiervan geleidelijk bewust wordt. 
 
2.Een 'all-win' benadering. Hiermee wordt bedoeld dat bij al onze woorden,  
daden en besluiten rekening gehouden wordt met de belangen van alle delen van deze 
eenheid.  
 
3. Onze inspiratiebron erbij betrekken. 
Dit houdt in dat we bij het afwegen van deze belangen zoeken naar leiding bij onze eigen 
belangrijkste innerlijke inspiratiebron. Hiermee wordt bedoeld wat door mensen aangeduid 
wordt met o.a. Universeel ordenend beginsel, de Bron, Source, Spirit, Geest, Existence, het 
Zijn, God, Brahma, Allah, de Christuskracht, Natuurlijke Orde, Oerkracht, de Scheppende 
Liefdeskracht of welke naam wij maar gegeven hebben aan het Onnoembare. 
De reden voor het afstemmen hierop is dat we ervan uitgaan dat deze begrippen een sturende, 
stuwende, bezielende invloed aanduiden van het ontwikkelingsproces van aarde en mensheid 
in de richting van een bewuste eenheid. Als mensen met een vrije wil kiezen we ervoor met 
dit proces mee te werken door ons door deze invloed te laten inspireren. De werking van deze 
invloed openbaart zich aan mensen, naarmate zij zich individueel en of collectief hiervoor 
openstellen, in hun intuïtie, wensen, ontmoetingen en in wat hen overkomt.  
 
4. Het vormen van subgroepen in het netwerk als denktanks voor het zoeken naar oplossingen 
van specifieke problemen. 
Een belangrijk werkterrein daarvoor ligt binnen de VN waar de afgevaardigden zelf niet 
toekomen aan het oplossen van alle problemen omdat zij noch de tijd noch het vermogen 
hebben op zoveel uiteenlopende terreinen te werken. Een denktank kan in de VN een grote 
invloed uitoefenen op de gang van zaken in de wereld want de afgevaardigden van 189 
regeringen (bijna alle in de gehele wereld) komen in de VN regelmatig bij elkaar om 
problemen, die hun eigen landsgrenzen te buiten gaan, gezamenlijk op te lossen. Deze 
denktank kan bestaan uit een wereldwijd netwerk van groepen en in de VN 
vertegenwoordigde NGOs, die over alle grenzen met burgers samenwerken. Dit is een geheel 
nieuwe uiting van de democratie waarin verschillende combinaties (afhankelijk van de 



problemen die worden besproken) samenwerken met de afgevaardigden van 189 regeringen. 
Samen met de regeringen in de VN vormt dit samenwerken van de netwerk-denk-tank en de 
afgevaardigden, een soort wereldbrein. Hoewel zo'n netwerk nog niet bestaat heeft Ulatowska 
en enkele van haar collega's in de VN met dit concept geëxperimenteerd. Het kan van start 
gaan. Het All Win Netwerk in Nederland wil dit helpen te bewerkstelligen.  
 
5. Publiciteit 
Ons doel is de all-win uitgangspunten in de wereldsamenleving zodanig bekend te maken, 
onder andere door middel van voorbeelden, dat zelfs een kind hiermee zou kunnen omgaan. 
Hiervoor is het essentieel dat wij dit zelf steeds beter kunnen en het glashelder en inspirerend 
aan anderen leren over te brengen. Bijvoorbeeld door het zowel in het curriculum van scholen 
wereldwijd, alsook als norm in de politiek en economie te doen aanvaarden. Dit kan gedaan 
worden o.a. door middel van de VN, EU en UNESCO.  
Om dit te bereiken willen wij graag een All-Win relatie aangaan met anderen die hetzelfde 
beogen.  
 
U kunt het All Win Network steunen door 
· ons voorbeelden van u bekende All-Win oplossingen te sturen. Wij willen deze verzamelen 
om het All-Win principe aan toekomstige te illustreren.  
· problemen aan te melden waarvoor u in een netwerk denktank wilt meewerken? 
 
Graag ontvangen wij uw reactie aan  
Info@allwinnetwork.org 
 
Bij voorbaat onze dank! 
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*[1] Lisinka Ulatowska, vertegen-woordigster van Non Gouver-nementele Organisaties bij de 
VN, schreef over deze spanningen en het zoeken naar een constructieve oplossing een roman 
Samenzwering - Samenspel, op weg naar spiritueel wereldburgerschap'. ISBN 90 202 82581) 


