Să facem cunoscută în lume în anii 2016-2019
Tripartiţia organismului social,
care poate aduce pace ...
Tripartiţia organismului social este ancorată în Art. 1 al Drepturilor Omului (UNO):
Toţi oamenii sunt născuţi liberi şi egali în ce priveşte demnitatea şi drepturile lor,
sunt dotaţi cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să trăiască împreună în spiritul
fraternităţii.

Dar aceasta înseamnă:
A fi liber înseamnă a fi EU / A fi egal înseamnă a fi OM / A fi fratern înseamnă a fi NOI
A fi liber înseamnă să ai conştiinţă / A fi om înseamnă să ai demnitate /
A fi fratern înseamnă să ai raţiune
A fi eu înseamnă a fi în spirit / A fi tu înseamnă a fi în drept /
A fi noi înseamnă a împărţi
A fi în spirit înseamnă a fi în viaţa spirituală /
A fi în drept înseamnă a fi în viaţa juridică / A împărţi înseamnă a fi în viaţa economică
Viaţă economică înseamnă realizarea fraternităţii / Viaţa juridică înseamnă realizarea
egalităţii / Viaţa spirituală înseamnă realizarea libertăţii
A fi liber înseamnă conştiinţă în viaţa spirituală / A fi egal înseamnă demnitate în viaţa
juridică / A fi fratern înseamnă raţiune în viaţa economică
Fraternitatea învinge aviditatea (lăcomia de profit )/ Egalitatea învinge Lobby-ismul /
Libertatea învinge tutelarea
***
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Apel
la colaborare frăţească a tuturor celor activi - din toată lumea - şi care speră în

Tripartiţia organismului social
2016 - 2019
Ce nu poţi gândi nu poţi nici voi.
Noţiunile de bază ale Tripartiţiei gândite şi purtate
împreună în lume.
Avizaţi sunt toţi oamenii, toate iniţiativele şi grupele care s-au angajat, se angajează şi se
vor angaja inimoşi pentru înţelegerea, expunerea şi realizarea

Libertăţii în viaţa spirituală
a

Egalităţii în viaţa juridică
şi a

Fraternităţii în viaţa economică
*
Hai să ne unim în spiritul adevăratei fraternităţi - dincolo de toate diferenţele şi diferitele
puncte de vedere. - Putem să evaluăm pozitiv tocmai toată această mare diversitate şi să
respectăm toate diferenţele - oricât de mari ar fi ele. - Astfel putem să ne angajăm cu toţii cu o voinţă integră
acum
pentru o înţelegere, o explicare şi o realizare iniţială a Tripartiţiei organismului social în
lume - indiferent unde trăim.
*
A sosit timpul. Hai să prindem momentul următorilor 3 ½ ani, între 2016 şi 2019 pentru o
colaborare decisă, unindă dincolo de orice graniţe - pe plan mondial.
*
Oamenii trebuie să poată şti că există un asemenea izvor dătător de pace, pentru
dezvoltarea şi progresul tuturor relaţiilor sociale.
Acest impuls dătător de pace trebuie în primul rând să poată fie gândit, pentru a putea fi şi
simţit şi pentru ca să poată fi şi voit de mulţi oameni, la vremea potrivită.
O propagare autentică nu poate eşua; în cel mai rău caz poate rămâne neauzită...
Dar asta nu trebuie să fie grija noastră...
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Dar ce ar putea fi un prilej de îngrijorare este faptul că
un astfel de apel ar rămâne neauzit. Dacă noi am lăsa ca acest moment "A sosit timpul" să
rămână neauzit, anul 2019 nu ar duce decât la un re-apel al anului 1919. Aceasta ar
însemna reînmormântarea iniţiativei mondiale a lui Rudolf Steiner. Dar aceasta nu poate
corespunde voinţei noastre.
*
Nu fără temei apare acest apel acum, în 2016. Rudolf Steiner a dat în anul 1917, la
întrebarea unor persoane singulare, la început doar intern, indicaţii privitoare la
reordonarea salutară a relaţiilor sociale. În anul 1919 el a prezentat aceste indicaţii, în mod
mai amănunţit, publicului mondial.
În acest fel putem şi noi să lucrăm - după indicaţiile ce urmează - la început intern
(2016/17), apoi în cadrul unor întâlniri de lucru de mai mare anvergură - intern şi public -,
până în anul 2019, astfel încât, bine pregătiţi şi unificaţi cu încredere, să prezentăm aceste
rezultate opiniei mondiale.
*
Trebuie să ştim că nu vom proclama niciun fel de programe.
Trebuie să ştim că nu vom expune un sistem de idei încheiat,
dar că vom putea prezenta idei fundamentale bine-gândite ale Tripartiţiei.
Şi în primul rând trebuie să ştim că - solid uniţi în spirit,
cu o voinţă blândă dar fermă şi cu inimă deschisă
- vom reprezenta în lume o forţă salutară
şi înnoitoare a relaţiilor sociale
*

Elucidarea este primul pas.
Necesitatea stringentă a unei tripartiţii a organismului social poate fi
astăzi deja înţeleasă şi acceptată de mulţi oameni.
*
Impulsul practic
Pentru început (2016/17) trebuie să ne sfătuim şi să stabilim un consens în ce priveşte
modul în care să aibă loc unificarea liberă a persoanelor şi a iniţiativelor din fiecare ţară.
În etapa următoare (2018) se pot întâlni şi consulta oameni din diferite spaţii linguistice
de pildă: austrieci, elveţieni şi germani, sau iniţiativele engleze, cele franceze, italiene,
spaniole sau portugheze, sau scandinavice sau oamenii şi iniţiative din Olanda, Belgia,
Luxemburg, cei din spaţiile lingvistice slave sau asiatice pe tema: Cum poate fi realizată o
conlucrare puternică şi de bună voinţă a diferitelor iniţiative. Rezultatele comune deja
obţinute pot duce apoi la o întrunire publică de mai mare anvergură într-una din ţările
participante. Oameni se întâlnesc oameni în discurs comun.
În al treilea pas (2019) s-ar putea întruni reprezentantele şi reprezentanţii tuturor
iniţiativelor şi grupurilor precum şi persoanele individuale din întreaga lume în cadrul unui
unic congres internaţional, pe durată de 7 zile, pentru a prezenta - reciproc şi pentru lume
diversele idei ce s-au născut. - Din aceasta vor rezulta impulsurile necesare pentru
dezvoltarea de noi impulsuri şi iniţiative puternice pentru fiecare ţară.
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Un exemplu de muncă practică
La început se poate face o listare a Constituţiei şi distribuirea sarcinilor publice în ţările
respective (de pildă în Germania domeniile ministeriale şi diversele lor sarcini).
În continuare aceste circumstanţe factice - la ora actuală "ordonate haotic" - pot fi
prezentate: reorganizate şi completate în sensul salutar al Tripartiţiei organismului social.1
*
Ideile născute pretutindeni şi propunerile pentru o reordonare a relaţiilor sociale în sensul
unei Tripartiţii salutare pot duce - în funcţie de posibilităţile locale - la noi iniţiative, chiar
în sensul unor iniţiative civile sau referendumuri, etc.
*
Nu este important dacă acest efort fratern ar eşua sau nu, ci faptul că Tripartiţia
organismului social este prezentată lumii.
*

Sugestie pentru prima contactare - provizorie
*
Pentru început este favorabil ca pentru fiecare ţară să se găsească o persoană sau o
iniţiativă care să preia răspunderea pentru toate iniţiativele din ţara respectivă şi totodată să
fie partener pentru comunicarea internaţională.
*
În internet va fi publicat acest APEL pe cât posibil în multe limbi. Acolo va fi găsit şi
partenerul respectiv cu adresa sa email.
*
Sit web-ul este: www.alternativ3gliedern.com
*
Iniţiatorul răspunzător pentru acest APEL:
Sozialkunst e.V.
c/o Rainer Schnurre
Raum für Sozialkunst
Matthiaswiese 12
D-31139 Hildesheim
Tel.: 0049 / (0)5121 93 27 591
eMail: rainer.schnurre@gmx.de
Asociaţia "Sozialkunst e.V. - Raum für Sozialkunst", ca iniţiator al acestui APEL preia
responsabilitatea doar pentru naşterea acestui proiect. - Un partener pentru Germania
trebuie găsit cât de curând posibil.
Versiunea din 29.09.2016
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Pentru debut ar putea folosi lucrarea: Peter Selg/Marc Desaules "Economie şi Fraternitate - Despre actualitatea
Tripartiţiei sociale, Ed. Institutului Ita Wegman, 1-a ediţie 2016, ISBN: 978-3-905919-72-1. / Lucrarea se bazează pe
două prelegeri ţinute la 20 şi 22 noiembrie 2015. Peter Selg face o retrospectivă istorică şi Marc Desaules prezintă
situaţia din Elveţia şi dezvoltă din aceasta idei legate de Tripartiţia organismului social.
.
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