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DZĪVĪBA - visu dzīvo ķermeņu (būtņu) specifiskā īpašība, 

kas raksturojas ar vielu un informācijas iekšējo un ārējo apriti. 

Citiem vārdiem - visās  dzīvajās būtnēs īstenojas 

fiziskie un informacionālie procesi.   
 

Dzīvo būtņu daudzveidības sakārtotība (klasifikācija) 
 pēc šīs būtnes raksturojošo informācijas aprites procesu atšķirībām (specifikas) 

 

 

 
 

Dzīvo būtņu kā sistēmu pamatīpašības raksturojas ar  vielu un 

informācijas apriti, katrai no tām īstenojoties kā iekšējai un ārējai apritei.   
 

C I L V Ē K I  

DZĪVNIEKI 

 

AUGI 

CILVĒKS – materiālās pasaules daļa –  garīga  dzīva  būtne 

CILVĒKS - ģenētiskā informācija šūnu 

kodolos un informacionālie procesi 

(domāšana) nervu sistēmā, savstarpējā 

saziņā izmantojot vārdisko valodu  

DZĪVNIEKI - ģenētiskā informācija 

šūnu kodolos  

un informacionālie procesi 

(domāšana) nervu sistēmā 

AUGI - ģenētiskā informācija šūnu 

kodolos  
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  CILVĒKS ir materiālas pasaules daļa un viņa dzīvības  procesi 

materiālajā pasaulē īstenojas kā fiziskā un garīgā dzīve to kopsaistībā. 

Līdz ar to  cilvēku un viņa dzīvi pasaulē raksturo cilvēkam piemītošās                

f i z i s k ā s (pamatā ar vieliskajiem procesiem saistītās) un  g a r ī g ā s  (ar 

informacionālajiem procesiem saistītās)  ī p a š ī b a s.  
 

 
 

 

Ikdienā ļoti bieži saka, ka cilvēku raksturo miesa un gars. 

Informācijas un vielu  ā r ē j ā  aprite   

Informācija  iekšā             P s i h o l o ģ i ja            Informācija ārā 

                          (psihiskie jeb garīgie procesi) 
                             Informācijas                        aprite 

 

Cilvēku  ārējā                                             materiālā dzīvesvide 

                                    Vielu                        aprite 

                                  ( fiziskie procesi) 

Vielas iekšā                    F i z i o l o ģ i ja            Vielas ārā 
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Ko šodien saprotam ar vārdu „miesa” un „gars” ? 
 

Ar vārdu „miesa” tradicionāli saprot cilvēka fizisko ķermeni, kura 

uzbūvi un atbilstošo šīs uzbūves mainību (izmaiņas un pārmaiņas) sistēmiski 

raksturo zināšanu joma, kuru sauc par  cilvēka fizioloģiju. Cilvēka fiziskais 

ķermenis kā lietišķa sistēma sastāv no atbilstošām fiziskām (sirds-

asinsvadu, vielmaiņas, nervu un citām) apakšsistēmām, kuras kopumā 

nodrošina  sarežģītu gan vielu, gan informācijas iekšējo un ārējo apriti 

cilvēkā kā veselumā. Cilvēka nervu sistēma kā neironu tīkls ir viena no 

ķermeņa fiziskajām apakšsistēmām, kas  nodrošina jeb reāli īsteno  cilvēka 

dzīvei nepieciešamo informācijas aprites procesus. Cilvēka garīgā darbība 

jeb domāšana kā procesuālā sistēma ir psiholoģijas zinātnes joma, kamēr 

garīgās darbības fiziskos pamatu apzina neirofizioloģijas ietvaros.    

Citiem vārdiem, fiziskie procesi un to nodrošinātie garīgie procesi 

sistēmiski (tātad kopsaistībā) nodrošina cilvēka dzīvības procesus viņa ķermenī. 

Šajā sakarībā tad arī par cilvēku kā  garīgu dzīvu būtni ikdienā saka: cilvēks ir  

miesa un gars. Kā to saprast un izprast – tas ļoti bieži paliek nepaskaidrots. 

Diemžēl, bet paliek nepaskaidrots pats galvenais – miesa un gars pastāv kā 

veselums. Proti, cilvēks apzina sevi kā sistēmu, kuru kopsaistībā veido 

atbilstošās divas apakšsistēmas - fiziskā miesa un informacionālais gars.   
 

 
 

 

 

 

CILVĒKS – materiālās pasaules daļa –  garīga dzīva  būtne 

Ko nozīmē vārdu kopas   “cilvēka garīgums”, “cilvēka gars” ? 
                                                                           

Informācijas aprite 

 nervu sistēmā  

 

Vielu aprite  

gremošanas, elpošanas 

 un sirds-asinsvadu sistēmās 
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G a r s - cilvēka nervu sistēmā iemiesotās ziņas jeb informācija.                 

Gara izpausme ir  cilvēku garīgā darbība – tā ir informacionālo jeb 

domāšanas procesu īstenošanās cilvēka nervu sistēmā apziņas un 

zemapziņas līmeņos.  

Citiem vārdiem izsakoties, cilvēks dzīvo vienotu gara un miesas dzīvi, 

kur vārdi „gars”, „garīgums” apzīmē cilvēkam kā materiālās pasaules daļai-

ķermenim piemītošu, ar nervu sistēmā notiekošo informācijas procesēšanu 

(domāšanu) saistītu īpašību kopu. Diemžēl, bet vēlreiz un vēlreiz ir jāpiemin, 

ka vārda „gars” uztvere lietvārda, bet ne īpašības vārda  nozīmē, tradicionāli 

rada ievērojamas grūtības mūsdienīgā šī vārda būtības izpratnē. 

  

 DOMĀŠANA kā cilvēka garīgā darbība ir cilvēka kā materiāla 

ķermeņa īpašība. Tā ir saistīta ar informācijas procesēšana cilvēka 

nervu sistēmā un pastāv kopsaistībā ar cilvēka fiziskajām īpašībām.  
 
 

Cilvēka Domu Pasaulē notiekošais – cilvēka garīgums 

īstenojas apziņas un zemapziņas līmeņos. 
 

 
 

Vārdiem „gars”, „garīgums” ir sena vēsture, kas saistīta ar pasaules 

emocionāli tēlaino atveidi cilvēka Domu Pasaulē. Šodien abu vārdu nozīmes 

sapratne un izpratne ir attīstījusies tālāk, pievienojot racionāli jēdzienisko jeb 

zinātnisko skaidrojumu. Līdz ar to arī šodien varam teikt, ka cilvēks ir 

apgarots materiāls ķermenis – apgarota dzīva būtne, taču ar mūsdienīgu teiktā 

sapratni un izpratni. 
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Cilvēka garīgums, viņa garīgā dzīve 
šodien raksturojas  kā cilvēka nervu sistēmā apziņas un zemapziņas  

līmeņos īstenojošies informacionālie procesi, kas kopsaistībā ar ārējo 

cilvēka dzīvesvidi   v a d a   cilvēka fiziskos un garīgos dzīvības procesus 

jeb  cilvēka dzīvi pasaulē kopumā. 

 

      
 

                                                                
                                 Iekļaujošā domu karte                              Zarveida domu karte  

 

 
 

   Cilvēka garīgums, viņa garīgā dzīve –             

tā ir cilvēka Domu Pasaule un sistēmiskā 

domāšana, kas īstenojas divos garīguma 

līmeņos un trīs cilvēkdarbību radošuma līmeņos.  

D O M Ā Š A N A 

apziņas un zemapziņas līmeņos  

v a d a  cilvēka apzināto  dzīvi, kuru veido 

daudzveidīgas cilvēkdarbības cilvēka dzīves 

daudzveidīgo vajadzību apmierināšanai 
 

 

Divi cilvēka garīguma līmeņi 

G a r ī g u m s 

APZIŅA  ZEMAPZIŅA 

Trīs cilvēkdarbību radošuma līmeņi 

Oriģināls 

 patstāvīgs radošums 

Patstāvīgs radošums,  

konkretizējot vispārīgus paraugus 

Nepatstāvīgs radošums kā iegaumētu 

darbību atkārtošana 
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Visbeidzot, ieskatam arī dažu izvēlētu citu autoru piedāvātās grāmatas par 

Cilvēku, kurās arī vairāk vai mazāk sistēmiski  tiek apzināta  cilvēka Domu 

Pasaule un Materiālā Pasaule, kuras daļa ir Cilvēks kā materiāla – fiziska 

(vieliska) un garīga (informacionāla) dzīva būtne. 
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