Pokój niosący
Trójpodział Organizmu Społecznego
rozpowszechnić w świecie w latach od 2016 do 2019
***
W pierwszym artykule praw człowieka karty ONZ zakotwiczony jest Trójpodział Organizmu Społecznego:
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Z-Wołanie
do braterskiej współpracy wszystkich
czynnych i mających nadzieję
na całym świecie,
którym leży na sercu

Trójpodział Organizmu Społecznego
2016 do 2019.
Czego nie jesteśmy w stanie pomyśleć, nie możemy uczynić.
Podstawowe pojęcia Trójpodziału wspólnie przemyśleć i nieść w świat.
***
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Te słowa skierowane są do wszystkich ludzi, inicjatyw i grup,
którzy popierają zrozumienie, uświadamianie i wprowadzenie w życie
Wolności w obszarze twórczości duchowej
i
Równości w systemie państwowo-politycznym
oraz
Braterstwa w życiu gospodarczym.
*
Spróbujmy się więc w duchu braterstwa połączyć, odsuwając na bok wszelkie podziały i różnice w
sposobach pracy. Możemy przecież naszą różnorodność cenić i wszystkie rozbieżności, bez względu jak
duże one są – z godnością uznać.

A teraz
naszym wspólnym działaniem popierajmy zrozumienie, uświadamianie i wprowadzanie w życie Trójpodziału
Społecznego, bez względu na to, w jakim krańcu świata żyjemy.
*
Nadszedł czas. Wykorzystajmy czas między 2016 i 2019 rokiem do stanowczej, ponad wszelkie różnice
łączącej nas współpracy – na całym świecie.
*
Ludzie powinni mieć możliwość poznania, że istnieje niosące pokój źródło dalszego rozwoju wszelkich
kwestii społecznych.
*
Ten pokój niosący impuls musimy sobie wyobrazić, abyśmy mogli go poczuć i aby następnie coraz więcej
ludzi mogło go pragnąć.
*
Prawdziwe uświadamianie nie może się nie powieść; najwyżej przebrzmieć niesłyszane…
Ale tym nie powinniśmy się martwić.
*
Co może napawać zmartwieniem
to to, że ta odezwa przebrzmi niesłyszana. Kiedy moment, „Nadszedł czas“ przebrzmi niesłyszany, wtedy
rok 2019 stanie się nekrologiem socjalnej inicjatywy Rudolfa Steinera z 1919 roku. – To nie może być
naszym zamierzeniem.
*
Nie bez przyczyny odezwa pojawia się teraz. Rudolf Steiner odpowiadając na pytania, dał w 1917 roku
pierwsze wskazówki do nowego porządku kwestii społecznych. W 1919 przedstawił rozszerzone tezy opinii
publicznej.
*
My również możemy pracować, jak poniżej opisane, na początku (2016 – 2017) w małych grupach, później
(2018) w większych zespołach, aby w 2019 roku silnie przygotowani, połączeni, pełni zaufania, stanąć przed
opinią publiczną.
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W tym celu powinniśmy wiedzieć, by nie ustalać żadnych programów.
Powinniśmy wiedzieć, że nie musimy proponować żadnych gotowych idei.
Chcielibyśmy raczej oferować światu przemyślane, podstawowe pojęcia Trójpodziału.
A przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy duchowo wolni i silnie połączeni,
a z nieugiętą, łagodną wolą i otwartym sercem, będziemy reprezentować uzdrawiającą
i na nowo porządkującą kwestie społeczne siłę.
*
Uświadamianie to pierwszy krok.
Nagląca konieczność wprowadzenia Trójpodziału Organizmu Społecznego
może być dziś zrozumiała przez wiele ludzi.
*
Wskazówki praktyczne
Najpierw (2016/2017) możemy się porozumieć, jak ma wyglądać współpraca ludzi i inicjatyw w
poszczególnych krajach.
*
W następnym kroku (2018) mogą połączyć się ludzie poza granicami jednego kraju, np. w kręgu grup
językowych: niemiecko-, angielsko-, skandynawsko-, rosyjsko-, południowo amerykańskojęzycznych itd. i
konferować, jak najlepiej doprowadzić do współpracy poszczególnych grup.
Wyniki, do tego czasu wspólnie wykonanej pracy, mogłyby być przedstawione na pierwszym wspólnym
spotkaniu, w jednym z krajów.
Rozmawiając spotyka człowiek człowieka.
*
Trzeci krok (2019) to spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich inicjatyw, grup i osobistości
z całego świata na siedmiodniowym międzynarodowym kongresie, na którym moglibyśmy światu i sobie
nawzajem przedstawić powstałe idee, a z nich rozwijać nowe impulsy i silne inicjatywy w poszczególnych
krajach.
*
Przykład praktycznego podejścia
Zacząć możemy na przykład od wynotowania resortów związanych z życiem społecznym i ich
uwarunkowań konstytucyjnych (np. podział ministerstw i ich zadania).
Następnie można by stan obecny podziału resortów (przeważnie „chaotycznie uporządkowany“) zestawić
z uzdrawiającym Trójpodziałem Organizmu Społecznego i dalej go rozwinąć.1
*
1

Pomocna może być książka Petera Selga i Marca Desaulesa: „Ökonomie der Brüderlichkeit“ – Zur Aktualität der Sozialen
Dreigliederung – Verlag Ita Wegmann Institut, 1. Auflage 2016, ISBN: 978-3-905919-72-1. (Ekonomia Braterstwa –
Aktualność Trójpodziału Społecznego) / Zawarte w niej są dwa wykłady z dnia 20. i 22.11.2015 r. Peter Selg daj przegląd
historyczny Trójpodziału, a Marc Desaules patrzy na stan obecny w Szwajcarii i rozwija go w kierunku Trójpodziału
Organizmu Społecznego.
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Idee, które w ten sposób powstały oraz wypracowane propozycje rozwoju istniejących ustosunkowań
społecznych w kierunku uzdrawiającego Trójpodziału mogłyby, jako propozycje, drogą plebiscytów lub przy
pomocy innych prawnych możliwości danego kraju, być wdrażane w życie.
*
Nie chodzi o to, czy wspólne braterskie staranie uda się czy nie, lecz o to, aby wyjść odważnie w świat
z Trójpodziałem Organizmu Społecznego.
*
Praktyczny impuls, odnośnie pierwszego tymczasowego kontaktu
Na początku byłoby dobrze, aby znalazła się jedna osoba lub inicjatywa, która byłaby partnerem w
komunikacji międzynarodowej i wewnątrz danego kraju.
*
W internecie będzie ta odezwa opublikowana w możliwie wielu językach. Tam również będzie adres
kontaktowy osoby na dany kraj.
*
Strona internetowa: www.alternativ3gliedern.com
*
Odpowiedzialny inicjator odezwy:
Sozialkunst e.V.
c/o Rainer Schnurre
Raum für Sozialkunst
Matthiaswiese 12
D- 31139 Hildesheim
Tel.: 00 49 - 51 21 - 9 32 75 91
E-Mail: rainer.schnurre@gmx.de

***

Wersja z 29.09.2016 r.
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