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Taiką kuriančią 

socialinio organizmo trinarystės mintį 

pristatyti pasauliui 2016-2019 metais... 

*** 

Jungtinių tautų žmogaus teisių 1 straipsnyje skelbiama apie socialinio organizmo trinarystę: 

Visi žmonės  gimsta laisvi ir lygūs  savo žmogišku orumu ir teisėmis. Jie apdovanoti protu ir sąžine, ir vienas su 

kitu turi elgtis kaip broliai. 

 

 

 

ATSI - ŠAUKIMAS 

į visus, kurie visame pasaulyje dirba ir tiki, 

kviečiame broliškai bendradarbiauti 

socialinio organizmo trinarystės srityje 

nuo 2016 iki 2019 m. 

Negalima ko nors norėti, jei apie tai negalvojama. 

 

Apmąstyti pagrindines socialinio organizmo trinarystės sąvokas ir jas paskleisti pasaulyje. 
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Kreipiamės į visus žmones, iniciatyvas ir grupes, kurie visa širdimi veikė, veikia ir veiks, kad būtų suprasta, 

paskleista ir įgyvendinta: 

dvasinė laisvė, 

teisinė lygybė, 

ekonominė brolybė 

* 

Susivienykime tikrosios brolybės dvasioje, pakilkime virš visų skirtumų, nepaisydami skirtingo mūsų darbo 

pobūdžio!- Mes galime įvertinti mūsų didžiulę įvairovę ir priimti visus mūsų skirtumus, kokie dideli jie bebūtų.- 

Tad veikime visi kartu savo laisva valia 

dabar 

socialinio organizmo trinarystės  supratimo, skleidimo ir įgyvendinimo pasaulyje labui, nesvarbu, kur 

begyventume. 

* 

Laikas pribrendo. Per ateinančius tris su puse metų-nuo 2016 m. iki 2019 m. – ryžtingai veikime išvien 

nepaisydami mus skiriančių sienų. 

* 

Žmonės privalo žinoti, kad yra toks taiką kuriantis visuomeninių santykių vystymosi impulsas. 

* 

Visų pirma pradėkime galvoti apie šį taiką kuriantį impulsą, kad galėtume jį širdimi pajusti, o tada pamažu  ateis 

toks laikas, kai vis daugiau ir daugiau žmonių pradės jo norėti. 

Tikroji šviečiamojo pobūdžio  iniciatyva negali sužlugti, daugiausia, kas jai gali atsitikti, tai kad ji pranyks be 

atgarsio... Bet tai jau ne mūsų rūpestis. 

* 

Mūsų rūpestis yra, kad šis atsišaukimas nepranyktų be atgarsio. Jei praleisime šį momentą, nereaguosime į tai, 

kad „laikas pribrendo“, tai 2019 m. šis atsišaukimas taps 1919-ųjų metų šimtmečio paminėjimo nekrologu. Tada 

Rudolfo Šteinerio socialinė žmogiškumo iniciatyva būtų palaidota. - Mes to niekada nenorėsime. 

* 

Todėl šis atsišaukimas atsirado būtent 2016 metais. Rudolfas Šteineris pradėjo apie tai kalbėti 1917 metais, 

pirmiausia su bendraminčiais, atsakydamas į jų klausimus, kaip galima būtų išgydyti nesveikus socialinius 

ekonominius santykius. 1919 m. jis apie tai išsamiau  kalbėjo pasaulio bendruomenei. 

* 
 Ir mes galime panašiai pasielgti: pirmiausia apsvarstyti su  savo bendraminčiais (2016/2017 m.),  2018 m. toliau dirbti 
didesniuose susibūrimuose – organizacijos viduje ir viešai , o 2019 metais, gerai pasiruošus ir patikimai susiderinus, 

viešai pateikti pasauliui.  
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* 

 
Mes nerengsime jokių programų,  neprivalome pateikti gatavų idėjų. Mes norime pasauliui pateikti pagrindines, gerai 

apmąstytas trinarystės sąvokas. Mes, dvasia būdami laisvi ir tvirtai susivieniję, pasižymėdami nepalenkiamai švelnia 
valia ir atvira širdimi atstovausime pasauliui jėgą , kuri naujai formuoja ir gydo visuomenę. 

 
* 
 

Švietimas yra pirmas žingsnis. 
Jau šiandien daug žmonių sugebės priimti ir suprasti  mintį apie socialinio organizmo trinarystės būtinybę. 

 
* 

 
 

Praktiškas patarimas 
 

Pirmiausia, 2016/2017 metais galėtume tartis dėl to, kaip žmonės ir iniciatyvos atskirose šalyse galėtų jungtis  ir laisvai 
bendradarbiauti tarpusavyje.  
 
Kitas žingsnis (2018 m.) galėtų rinktis  vienos kalbų grupės skirtingų šalių žmonės, pavyzdžiui, austrai, šveicarai ir 
vokiečiai arba angliškai, prancūziškai, itališkai, ispaniškai ir portugališkai kalbantys žmonės, taip pat skandinaviškos 
iniciatyvos ir žmonės iš Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo, taip pat rytų europiečiai ir rusiškai kalbantys bei žmonės bei 
žmonės  iš Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos kalbų grupių. Jie tartųsi, kaip būtų galima geranoriškai įgyvendinti savo 
iniciatyvas. 
Tokio bendro darbo rezultatai vestų prie didesnio bendro viešo susitikimo kurioje nors šių šalių.- Žmonės susitiktų ir 
pasikalbėtų. 

* 
Trečias žingsnis (2019 m.): susirinktų visų grupių atstovės ir atstovai bei atskiri asmenys iš viso pasaulio į bendrą 
vienkartinį 
tarptautinį kongresą 7 dienoms ir pristatytų vieni kitiems ir pasauliui įvairias savo idėjas. 
Tada galėtų gimti įvairiausi nauji impulsai ir galingos atskirų šalių iniciatyvos. 
 

Praktiško darbinio projekto pavyzdys 
 

Pirmiausia, gali būti aptarta kiekvienos šalies situacija ir faktinė socialinė situacija; (pav. Vokietijoje ministerijų 
pasiskirstymas ir jų įvairios darbo sritys). 
Pagaliau galima būtų palyginti esamus reiškinius (kurie šiandien tvarkomi chaotiškai)  su visuomenę gydančiais 
socialinio organizmo trinarystės elementais ir bandyti juos vystyti.1 

 
* 

 
Tokiu būdu visame pasaulyje  bendrų pastangų dėka gimusios idėjos ir parengti pasiūlymai, kaip toliau vystyti 
visuomeninius santykius atsižvelgiant į visuomenę gydančią trinarystę, grižtų atgal diferencijuotų pasiūlymų forma. O 
pastarieji galėtų išsilieti galingomis iniciatyvomis kaip piliečių apklausos, referendumai ar panašiai kiekvienoje atskiroje 
šalyje. 
 

* 
Ir šiuo atžvilgiu nėra svarbu, ar ši mūsų bendrų broliškų pastangų iniciatyva žlugs, ar ne, daug svarbiau, kad mes turėsime 
pakankamai drąsos socialinio organizmo trinarystės idėją pateikti pasauliui. 
 

* 
 

Praktiniai nurodymai dėl pirmųjų laikinų kontaktų užmezgimo 
 

Pirmiausia būtų gerai, kad kiekviena šalis surastų žmogų ar iniciatyvinę grupę, kurie iš vienos pusės būtų visų šalies 
iniciatyvų ir tuo pačiu  tarptautinės komunikacijos kontaktiniais  asmenimis. 
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* 

Internete šis atsišaukimas bus skelbiamas daugeliu kalbų. Ten taip pat bus paskelbtas kiekvienosb šalies kontaktinis 
asmuo ir jo elektroninis adresas. 
 

* 
Internetinis puslapis: www.alternativ3gliedern.com 

* 
Šio atsišaukimo iniciatorius ir atsakingas asmuo: 
Sozialkunst e.V. 
c/o Rainer Schnurre 
Raum für Sozialkunst 
Matthiaswiese 12 / D – 31 139 Hildesheim 
Tel.: 0049/ (0) 51 21 – 93 27 591 
eMail: rainer.schnurre@gmx.de 
 

* 
Draugija Der Sozialkunst e.V. -  socialinio meno erdvė yra šio atsišaukimo iniciatorė ir atsakinga už organizacinę 
pradžią.- Vokietijos kontaktinis asmuo greitai turėtų būti surastas. 
 

*** 
 

Atsišaukimo data: 2016.09.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Naudinga susipažinti su ,Peter Selg ir Marc Desaules knygele: 
“Broliškumo ekonomika“ – Apie socialinės trinarystės aktualumą – Ita Wegman instituto leidykla 
1 leidimas 2016 m., ISBN: 978-3-905919-72-1./ 2 pranešimai, skaityti 2015 m. 11.22. Peter Selg pateikia istorinę 
apžvalgą, Marc Desaules nagrinėja Švericarijos aktualijas socialinio organizmo trinarystės atžvilgiu. 
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