Laikā starp 2016. – 2019. gadu pasaule jāiepazīstina ar mieru nesošo ideju par

SOCIĀLĀ ORGANISMA TRĪSDAĻĪGUMU
***
ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija satur Trīsdaļīguma pamatprincipus:
Visi cilvēki ir dzimuši brīvi un vienlīdzīgi savās tiesībās.
Viņi ir apdāvināti ar saprātu un sirdsapziņu,
un viņiem jāsatiekas savā brālības garā.

UZSAUKUMS
brālīgai sadarbībai
visiem, kuriem rūp sociālā organisma Trīsdaļīguma īstenošana visā pasaulē

2016 - 2019
Ko nevar domāt, to nevar arī gribēt.
Kopīgi pārdomājot Trīsdaļīguma pamatidejas,
nesīsim tās pasaulē.

Ar šo Uzsaukumu tiek uzrunāti cilvēki, iestādes un grupas visā pasaulē,
kuras centās, cenšas un ir uzņēmības pilnas arī turpmāk censties apgaismot līdzcilvēkus
par Trīsdaļīguma galvenajiem principiem:
BRĪVĪBU GARA DZĪVĒ,
VIENLĪDZĪBU TIESĪBU DZĪVĒ .
BRĀLĪBU SAIMNIECISKAJĀ DZĪVĒ .
*
Apvienosimies patiesās brālības garā, pāri visām viedokļu atšķirībām, kas skar iespējamās darba formas!
Mēģināsim novērtēt mūsu lielo daudzveidību un atzīt visas, kaut arī lielās, atšķirības.
Tā mēs varam mobilizēt savu labo gribu, lai

tagad
kopīgi iestātos par sociālā organisma Trīsdaļīguma idejas īstenošanu pasaulē, lai arī kur mēs dzīvotu.
*
Ir pienācis pēdējais laiks!
Izmantosim nākamo trīsarpus gadu brīdi, mobilizēsim visus spēkus un entuziasmu, lai
kopdarbā pārvarētu visas robežas.
*
Cilvēkiem jāzina, ka pastāv reāls miera avots,
kurā var smelties idejas, drosmi un spēku
taisnīgas sabiedrības dibināšanai, kurā katram būtu vieta, darbs un attīstības iespējas.
*
Šis mieru nesošais impulss vispirms jāpārdomā, lai varētu to izjust un dotajā laikā arvien vairāk un vairāk
cilvēku varētu iesaistīties tā īstenošanā.
*
Patiesa apgaismība nevar ciest neveiksmi. Vislielākais tās drauds ir palikt nesadzirdētai…
Bet tas vairs nav mūsu ziņā.
*
Vienīgais, kas iedveš mums bažas,
ka reiz šāds uzsaukums izskanēja nesadzirdēts. Ja mēs arī tagad, 100 gadus pēc pirmā uzsaukuma, ļausim
tam izskanēt nesadzirdētam, tad 2019. gadā mums atliks pilnīgi apglabāt šo Rūdolfa Šteinera impulsu. Bet
tas neatbilst mūsu gribai.
*
Ne bez iemesla šis Uzsaukums parādās tieši tagad. 1917. gadā Rūdolfs Šteiners pirmo reizi izteica domu par
jaunu sociālo iekārtu – vispirms iekšējā lokā, atbildot uz cilvēku jautājumiem. 1919. gadā viņš sāka uzstāties
atklāti, vēršoties pie pasaules sabiedrības.
*
Mēs varam rīkoties sekojoši: vispirms (2016/2017) izstrādāt šo ideju iekšējos lokos, tad (2018), turpinot
strādāt iekšēji, mēs varam sākt uzstāties arī atklāti, organizējot lielākas sanāksmes, kas apvienotu dažādu
valstu cilvēkus, teiksim, pēc valodas principa, un tad, 2019. gadā, garīgi un sociāli sagatavoti, mēs varam
uzstāties pasaules sabiedrības priekšā.
*
Mēs neizvirzīsim programmas.
Mums nebūs jābūvē gatavas ideju ēkas.

Mēs tikai gribam nest pasaulē skaidri caurdomātus Trīsdaļīguma pamatjēdzienus, jo saprasti tie paši
aizdedzinās cilvēkos konkrētajai situācijai atbilstošas idejas
un modinās viņos snaudošo labo gribu to īstenošanai.
Un mēs zinām, ka brīvi un droši vienoti garā, ar nelokāmu maigu gribu un atvērtu sirdi mēs pasaules priekšā
pārstāvēsim sabiedrību dziedinošu, sakārtojošu spēku.
*
Izglītība ir pirmais solis, un tā noteiktā mērā un dažādās formās norit nepārtraukti, tādēļ šodien
sociālā Trīsdaļīguma steidzamu nepieciešamību jau apzinās un atzīst daudzi cilvēki visā pasaulē. Tiem atliek
vien apvienot savus spēkus un sākt sadarboties.
*
Praktisks ierosinājums:
Vispirms (2016/2017) var izskatīt savas valsts konstitūciju un pastāvošo valsts pārvaldes struktūru,
piemēram, ministriju sistēmu ar tās uzdevumiem. Tad var šai, lielākoties haotiskajai, konstrukcijai nolikt
pretī dzīvo trīsdaļīgā sociālā organisma struktūru un mēģināt saskatīt nepieciešamās izmaiņas un
noformulēt atbilstošus priekšlikumus.
*
Šādi visā pasaulē kopīgi atrastās idejas un izstrādātie priekšlikumi sabiedrisko attiecību atveseļošanai
Trīsdaļīguma vārdā var saplūst kopā visā to dažādībā, un, atsevišķo zemju pārstāvju nodoti visām
iniciatīvām, tie var rosināt jaunas pilsoņu iniciatīvas: petīcijas, referendumus vai citus izpausmes veidus,
kādi iespējami katrā konkrētā zemē.
*
Un te svarīgi ir ne jau tas, vai šie kopīgie brālīgie centieni nesīs baudāmus augļus vai cietīs neveiksmi, bet
tas, ka mēs būsim izrādījuši drosmi un nolikuši pasaules priekšā ideju par sociālā organisma Trīsdaļīgumu.
*
Praktisks priekšlikums pirmā pagaidu kontakta nodibināšanai:
Vispirms būtu labi, ja katrā zemē atrastos kāds cilvēks vai iniciatīva kā kontakta persona: no vienas puses,
visām iekšzemes iniciatīvām un, no otras puses, internacionāliem kontaktiem.
Internetā šis Uzsaukums tiks publicēts pēc iespējas vairākās valodās
kopā ar atbilstošās kontakta personas e-mail adresi.
Mājas lapas nosaukums: www.alternativ3gliedern.com
Šī uzsaukuma atbildīgais iniciators:
Sozialkunst e.V.
c/o Rainer Schnurre
Raum für Sozialkunst
Matthiaswiese 12/D - 31 139 Hildesheim
Tel.: 0049 (0) 51 21 - 93 27 591
E-Mail: rainer.schnurre@gmx.de
Sozialkunst e.V. - Raum für Sozialkunst, šī uzsaukuma iniciators, ir kontakta persona, kas atbildīga par šī
projekta realizēšanu. Pārējām valstīm pēc iespējas drīz būtu jāatrod savas kontakta personas.
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