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1.DAĻA

Sistēmiski padomāsim Lielās Domas –
https://blogi.lu.lv/broks/2016/09/06/autorkurss_domasanassistemologija_2016-2017_anno-2002/
“Pasaule”,
“Cilvēks”, “Dzīve”, “Sabiedrība”
Cilvēka DZĪVE pasaulē
DZĪVE – daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums
Uzsākot šīs tēmas sistēmisku apzināšanu, ievadam ir
nepieciešams izdarīt divus ļoti svarīgus paskaidrojumus:
1) vārds/jēdziens «cilvēkdarbība» ir lietots, lai raksturotu cilvēka
garīgo dzīvi kopsaistībā ar ārējo dzīves vidi, neiedziļinoties cilvēka
ķermenī notiekošajos fiziskajos procesos;
2) šajā kursā tiek aplūkotas tikai apzinātas cilvēkdarbības, kuras tiek
organizētas un īstenotas, cilvēka domāšanai vadot atbilstošos procesus
apziņas līmenī, neieejot zemapziņā notiekošo informacionālo procesu
apskatā.

Cilvēka dzīve kā vienota miesas (fiziskā) un gara (garīgā) dzīve nemitīgs dzīves vajadzību apmierināšanas process.
Ikviena apzināta c i l v ē k d a r b ī b a – mērķtiecīga noteiktas
dzīves vajadzības apmierināšana
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DZĪVE kā sistēma – veselums,
kura iekšējo vidi veido kopsaistītas daļas – cilvēkdarbības kā apakšsistēmas

Cilvēka apzinātā DZĪVE –procesuāla sistēma,
kuru raksturo sarežģīta hierarhiska struktūra
Taču ikviena apzināta cilvēkdarbība kā šīs sistēmas daļa jeb apakšsistēma
visos sistēmas hiearhiskās struktūras līmeņos var tikt raksturota ar
universālu struktūru – dzīves fraktāli «Izziņa – Apdoma – Rīcība»

Apzinātas cilvēkdarbības universālā struktūra – dzīves fraktālis

APDOMA
IZZIŅA

RĪCĪBA

CILVĒKDARBĪBA kā veselums – s i s t ē m a
kopsaistībā ar ārējo vidi
VAJADZĪBAS : garīgās un fiziskās

CILVĒKDARBĪBA

LĪDZEKĻI : 






VAJADZĪBAS
APMIERINĀJUMS

finansu līdzekļi (nauda)
materiālie līdzekļi (manta)
ziņas jeb informācija

cilvēks Pats (garīgais spēks, enerģija un fiziskais spēks, enerģija)
telpa

laiks
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Cilvēkdarbību atveids trīs dažādās domu kartēs –
vienu un to pašu veselo atbilstoši dalot dažādās daļās,
lai apmierinātu atšķirīgas cilvēkdarbību analīzes vajadzības
Cilvēkdarbība

VAJADZĪBA

VAJADZĪBAS

APDOMA
LĪDZEKĻI

IZZIŅA

RĪCĪBA

APMIERINĀJUMS

Cilvēkdarbība

VAJADZĪBA

VAJADZĪBAS

VADĪBA

APMIERINĀJUMS

LĪDZEKĻI

IZPILDE

VAJADZĪBA

Cilvēkdarbība
GRIBU

VAJADZĪBAS

DARU
LĪDZEKĻI

VARU

BAUDU
APMIERINĀJUMS

Apzināto cilvēkdarbību vadības un izpildes attiecību
hierarhija
Izpilde
V A D Ī B A (Brīvība un Atbildība)
I Z P I L D E (Tiesības un Pienākumi)
Vadība
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Bauda – atgriezeniskā saikne cilvēkdarbību vadībā
(pārbaude, kontrole, uzraudzība)
VAJADZĪBAS
GRIBA - apzināta vajadzība
IZPILDE

BAUDA

VAJADZĪBAS
APMIERINĀJUMS

VARA - līdzekļu nodrošinājums
LĪDZEKĻI

Apzināto cilvēkdarbību struktūras hierarhija
Apzināto cilvēkdarbību vertikālās kopsaistības vizualizācija ikvienai cilvēkdarbībai kā veselumam un kā daļai visos hierarhijas
līmeņos raksturojoties ar universālu vispārīgo struktūru
“izziņa-apdoma-rīcība”

Cilvēkdarbība
IZZIŅA

Izziņa Apdoma Rīcība

APDOMA

Izziņa Apdoma Rīcība

RĪCĪBA

Izziņa Apdoma Rīcība
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DZĪVE - daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums
Apzinātas CILVĒKDARBĪBAS trīs līmeņu hierarhiskā STRUKTŪRA

IZZIŅA
1
Sajušana
(redze,
dzirde,
tauste)

2
Sajustā
apzīmēšana
(tēli,

RĪCĪBA

APDOMA
3

4

Sajustā
apraksts

VĒRTĒŠANA

5
Mērķa
noteikšana

6

7

Lēmuma
pieņemšana

8

Rīcības
plānošana

Līdzekļu
piesaiste

jēdzieni)

VADĪBA

IZPILDE

Mērķtiecīgu cilvēkdarbību vadības process
( t r ī s vērtēšanas mērķtiecīgas rīcības apdomā)
APDOMA
IZZIŅA

VĒRTĒŠANA

Sajustā
apraksts

Mērķa
noteikšana

Lēmuma
pieņemšana

RĪCĪBA

Griba (apzināta darbības vajadzība
kā vērtība)
Rīcības

Bauda
Sajustā
apzīmēšana

(procesa mērķtiecības
rādītāja)

Apmierinājums
Sajušana

plānošana

Līdzekļu
piesaiste

(sasniegtais
rezultāts)

Atgriezeniskā

saikne

VAJADZĪBAS

APMIERINĀJUMS

LĪDZEKĻI

Rīcības izpilde

VAJADZĪBA

Augstākā bauda - izcili sekmīga virzība
izvirzītā mērķa sasniegšanai – vajadzības apmierināšanai
Augstākais apmierinājums – izcili sekmīgi sasniegts
izvirzītais mērķis – apmierināta vajadzība
DS(2) <16-17> 7.lekcija “DZĪVE” 21.03.17

5

9
Rīcības
izpilde

