Studiju kursa “Domāšanas sistemoloģija”
īstenošanas gaitā apspriestās kursa autora un studentu
izvēlētas ATZIŅAS
Šie ir saziņas melnmateriāli, kas nav īpaši rediģēti – tie kalpo
lasītāju domāšanas ierosai, salīdzinošai vērtēšanai, domājot un
formulējot katram pašām savas domas
*********************************************************
Dzeltenie tonējumi a k c e n t ē atsevišķas autoru izteiktās atziņas.
Teksti zilā un violetā krāsā ir kursa docētāja komentāri.
*************************************************
[ no 2016 – 2017.stud. gada 2.sem. – 21 lpp. līdz 31.10.18 ]

***************************************************
31.10.2018
[ Semināram 2018- 2019. studiju gada 1.sem. 6.11.18 ]
**********************************************************
DOMAS kā uzskatāmi kopsaistītās Domu kartes sastāvdaļas veido
Domu karti kā sistēmu. Klātienes tikšanās reizēs kursa autors skaidro
atbilstošo Domu karšu jēgu –saturu jeb būtību un nozīmību jeb lietderību
cilvēka domāšanā.

Domu kartes noder kā uzskatāmas vadulas
domu, domāšanas sakārtotības apzināšanā un attīstībā.
Ikviena apzinātas cilvēkdarbības trīs līmeņu hierarhiskā
struktūra (trīs reiz trīs) tiešām ir fundamentāla struktūra izmantošanai
praksē – dari ko darīdams, tā nodrošinās pareizu jeb augsti rezultatīvu
domāšanu un atbilstošo domu materializāciju jeb īstenošanu mūsu dzīves
praksē.
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**********************************************************
LIETAS un ar tām notiekošie PROCESI – lietu un procesu kā
sistēmu uzbūves un mainības struktūru sakārtotība

Ievērosim: Lietu Kārtība un Nekārtība, procesu Noteiktība un
Nenoteiktība atsevišķi ir galējības, kas reāli praksē neīstenojas!
Lai ievērojam gadu simtus, tūkstošu caurvijošo
hierarhiskās dialektikas atziņu, kas uzskatāmi
atveidota atbilstošajā IŅ-JAŅ zīmē:
Visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība – tāda ir centrālā sistēmiskās
domāšanas vispārīgās teorijas – sistēmu teorijas atziņa. Domu, domāšanas
sakārtotība jeb sistēmisms ir domu hierarhiskas kopsaistības sekas un
cēlonis šo domu vadītās cilvēka dzīves sakārtotībai.
***********************************************************

Linda (matemātika)
Svarīgi ir izveidot attieksmi pret jauniegūto teoriju un galvenais –
tai noticēt. Vispirms ir jāuzticas, ja teorija reāli attaisnojas - nepieviļ, tad
veidojas ticība. Ja arī ticība attaisnojas, tad visbeidzot rodas pārliecība un
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nu jau var droši – pārliecināti - pamatoti rīkoties, izmantojot praksē
atbilstošās zināšanas, attieksmes un prasmes. TICĪBA – tā ir
attieksme, kas rodas, attīstās vērtēšanas procesā – veicot salīdzināšanu
ar izvēlētu paraugu, etalonu, ideālu.
Visa cēlonis un Visa sekas ir Visa KOPSAISTĪBA –
tāda ir centrālā sistēmiskās domāšanas vispārīgās teorijas – sistēmu
teorijas atziņa. Domu, domāšanas sakārtotība jeb sistēmisms ir domu
kosaistības sekas un cēlonis šo domu vadītās cilvēka dzīves sakārtotībai.
Lai visiem sokas pētījums “Sistēmiskā domāšana” – lai kārtojas un
sakārtojas Jūsu domas Jūsu ikviena sakārtotai dzīvei, orientējoties
pēc pašu gudri izvēlētiem savas dzīves ideāliem – savas dzīves vērtībām.
Fundamental and applied sciences – nelietot vārdkopas “applied
science” tulkošanā vārdkopu “lietišķā zinātne”, bet gan “praktiskā
zinātne”. Lietišķs – tas nozīmē kaut ko ar lietām saistītu. Piemērām –
visums ir ķermenisks jeb lietišķs. Lietas – ķermeņi – priekšmeti kā
lietvārdi pēc nozīmes ir sinonīmi
Labi teikts – Igaunijas prezidente Sept. 2018 :

Kaljulaid to UNGA: Small countries have no time for small
objectives
**************************************
Jaunie laiki cilvēces vēsturē – šī laikposma ZTR sasniegumi rada
jaunas iespējas mūsdienu cilvēka dzīvē.
Ja 20. gadsimta fizikas zinātnes sasniegumi kodolfizikā radīja iespēju
un tā tika izmantota kodolieroču radīšanai un arī izmantošanai, tad 21.
gadsimts raksturojas ar datorikas zinātnes un atbilstošās tehnikas
attīstības radīto informācijas sprādzienu cilvēku savstarpējā saziņā.
Diemžēl, bet arī šeit atbilstošie sasniegumi ir ievērojami bagātinājuši
ZTR sasniegumu izmantošanu pasaules vareno savtīgo interešu
apmierināšanai. Kibernētika – sākotnēji tehnisko sistēmu vadības procesu
zinātne un tehnika, šodien jau ir varens ierocis cilvēku garīgās dzīves ne
tikai lokālās, bet nu jau arī globālās vadības procesu apzinātā kropļošanā.
Tā rezultātā meli un vardarbība mūsdienu sabiedrību dzīves reālajā
praksē ir ievērojami pieņēmušies spēkā. Līdz ar 21.gs. ir sācies jauns
posms – kiberkaru posms sabiedrības locekļu savstarpējo attiecību
attīstībā.
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Terminoloģija
RIEBUMS – augstākās pakāpes nepatika attiecībā pret kādu lietu vai ar to
notiekošo procesu.
Riebums –nepatikas emocionāli tēlains vārdiski izteikts attieksmes
formulējums, līdz ar to arī vērtību orientācijas izpausme.
14.06.18 01:30
Labrīt visiem!
Kursa īstenojuma vērtēšanas atzīmi varu izlikt, ja arī izpaliek klātienes
ziņojums. Pat tad, ja pētījums nav pilnvērtīgi paveikts vai nav sagatavots
un iesniegts ziņojuma uzskates materiāls. Protams, atbilstošais vērtējums
tad ir tikai kāda daļa no iespējami augstākā vērtējuma (izcili-10).
Paveiktā apjoms un kvalitāte kopsaistībā ir atkarīga no studenta, bieži
vien ne no viņa spējām un iespējām, bet izvēles. Savlaicīgi nepaveiktais
jau rāda studenta(-es) spēju sakārtot savu darbu laikā, kas uzskatāmi
raksturo īstenotā studiju procesa sistēmismu viņa (-as) praksē. Citiem
vārdiem, nosaka studenta kopējā veikuma vērtējumu – kā teorijā, tā
praksē.
Raitis (topošais jurists)
Paldies par saturīgo pētījuma pārskatu – man prieks par to, ko esi sev
kursa laikā sarūpējis! Ļoti labi, ka kursa izdales materiālu atziņas esi
ņēmis kopsaistībā ar citu autoru atziņām – nevienam jau nav absolūtā
patiesība, bet šīs daudzveidības analītiski vērtējošā apdoma palīdz
izveidot Tev savu patiesību, kas būs saskaņā ar citām patiesībām.
Ieva (matemātikas skolotāja)
Es gan vienā vietā pielaboju, ka attieksmes jau nav tikai emocijas. Taču
meitenēm tās bieži ir pirmajā vietā, kas ne vienmēr ir tas labākais
variants, attieksmju veidošanā izdarot dažādas vērtēšanas. Skaista
formula (matemātiskā struktūra kā atbilstošā satura forma) reāli jau
vienmēr un visur ir jāvērtē arī ar prātu kopsaistībā ar konkrēto praksi.
Tikai ar formas skaistumu praksē jau nepietiek - tur vajag kopā saturu ar
tam atbilstošo formu. Matemātika, matemātiskā domāšana tiešām ir
skaistas, to zina visi fizmati un tāpēc to ļoti augstu vērtē un mīl. Arī
sistēmiskā domāšana sniedz skaistuma izjūtu – atsevišķo nozaru
sistemoloģijas kā praktiskās sistēmu teorijas šajās vispārīgajās
domāšanas formās iepilda konkrēto saturu. Te nu, lūk, kopsaistību
nodrošinātajā daļu veidotajā veselumā – reālā sistēmā sastopas gan saturs,
gan forma. Formālisms - ar to skolā nedrīkst aizrauties, jo tieši
matemātikas formālisms - abstrakcijas matemātiskajā izglītībā bez
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atbilstošā satura rada teoriju uztveres stresu ar visām no tā izrietošajām
sekām. Forma bez satura rada neizpratni, neapmierinātību u.c. negācijas,
kas ilgstošā iedarbībā ir cilvēka pozitīvās garīgās darbības nopietnu
traucējumu cēlonis. Par to visu jau Tu labi domā un raksti savā darbā.
Malace!
IEVĒROSIM: sistēmas ir cilvēka Domu pasaulē kā atbilstošo reālo –
novērojamo materiālās pasaules parādību atveidojums cilvēka nervu
sistēmā. Ikdienā mēs parasti arī šis parādības saucam par sistēmām –
taču, zinātniski domājot, sistēmas ir tikai šo parādību atveids (līdzīgi,
kā ķermeņu fotogrāfijas, zīmējumi un tml.). Nevajadzētu identificēt
oriģinālu un oriģināla atveidu – to ikdienā parasti neievēro. Apzināt
šo atveides nepilnību – tas ir ļoti būtiski, ja kaut nedaudz padomā
par domāšanu.
DOMĀŠANA ir izcili svarīga cilvēkdarbība, kurā kopsaistībā
atrodas garīgie (psiholoģija) un fiziskie (fizioloģija) procesi. Starp
citu, ievērosim – fiziskie procesi nav tikai fizikālie (fizika), bet arī
ķīmiskie (ķīmija) un bioloģiskie (bioloģija) procesi. Te nu ikdienā
mūsu apziņā parasti valda “liela putra” – skaidri neapzināmies šo
jēdzienu un ar tiem saistīto parādību k o p s a i s t ī b u . Diemžēl,
bet te “grēko” arī zinātnieki – katrs pēta savu nabu, maz pievēršot
uzmanību ar citām zinātņu nozarēm. Vairums dabaszinātnieki
tradicionāli joprojām vēl ir pavāji, pat vāji izglītoti psiholoģijā.
Zinātniskā filozofija un zinātniskā psiholoģija – tām noteikti būtu
jābūt 21.gs. zinātnes virsotnēm, kuras būtu sākotnēji jāapzina jau
vidusskolā. Diemžēl, bet ikdienu joprojām pamatā nosaka Bierns un
Lipsts, ne jau Antiņš ar atmodināto princesīti.
Lūk, tieši te ir viens superfundamentāls sistēmu teorijas pienesums –
apzināt cilvēku kā materiālu būtni (Visuma vairāk vai mazāk zināmo
daļu), kurā šis būtnes sistēmiskajā skatījumā un redzējumā
kopsaistībā pastāv gan miesa (fiziskums-fizioloģija), gan gars
(garīgums-psiholoģija). Vairums cilvēku tradicionāli cilvēka miesu
un garu neapzinās kopsaistībā. 21.gadsimta saprātīgie cilvēki tā vairs
nedara. Atceries teicienu – vesels cilvēks ir tad, kad veselā miesā
mājo vesels gars jeb vesels gars mājo veselā miesā. Veselums –
veselība – tas ir dzīvais cilvēks. Fizioloģiski mirušā cilvēkā taču vairs
nenotiek garīgie procesi – dzīvā cilvēkā miesa un gars ir kopsaistībā
jeb vienotībā. Filozofijā runā par dialektisko vienotību. Taču ikdiena
jau bieži ir ļoti tālu no mūsdienu zinātniskās filozofijas un
psiholoģijas izpratnes. Pārlūko Pati mūsu kursu ļoti uzmanīgi – tas
ir mūsdienīgi zinātnisks stāsts par Visumu un cilvēku kā Visuma
zināmās daļas sastāvdaļu.
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************************************************
Labdien, Ralf!
Paldies par ļoti saturīgajām pārdomām par domāšanu, par domu,
domāšanas sakārtotību!
Tas labi, bet mūsu studiju kurss aicina apzināt sistēmu teorijas būtību galvenās konkrētās atziņas un to, kā šis atziņas konkrēti likt lietā.
Pašlaik ir Tavs stāsts par domāšanu, bet nav konkrētības par sistēmu
teoriju kā domāšanas sistēmisma teoriju. Tu ej uz riņķi un apkārt
kalnam, bet tajā ir jāpakāpjas, lai no kalna virsotnes ieraudzītu ikdienu
citā skatījumā. Proti, konkrētā reālā skatījumā no augšas. Tad,
ieraudzījis dzīvi, pasauli, cilvēkus no augšas (Lauvas trapeces augšējās
malas), Tu būsi savās domās bagātinājies un pēc nolaišanās no šī kalna
(trapeces) augšas atkal lejā, dzīve var ritēt daudz sakarīgāk, līdz ar to
daudz veiksmīgāk.
Lūdzu, rūpīgi izpēti vēlreiz 1. un 2. lekciju - tur tas viss ir pastāstīts. Vari
rūpīgi izstudēt arī pēdējo lekciju, kuras materiālus visiem aizsūtīju.
Galvenais - lūdzu apzini sistēmiskās domāšanas konkrēto būtību,
raksturojumus, nevis tikai slavē to bez konkrētas iedziļināšanās.
Tu esi liels malacis, ka esi pievērsis uzmanību domāšanas sistēmismam
kopumā, bet šo parādību vajadzētu konkrēti raksturot, lai konkrētās
atziņas turpmāk apzināti izmantotu savā dzīves praksē.
************************************************************

Sabiedriskās domas pētīšana – aptaujas (intervijas, anketēšana)
Visnopietnākā aptauju problēma, manuprāt, ir jautājums, ko ar attiecīgajiem
aptaujā lietotajiem vārdiem kā jēdzienu apzīmējumiem saprot jautātājs un
dažādie atbildētāji (respondenti). Lielais vairums respondentu jau nešķiro
vārdus kā prāta radīto racionālo jēdzienu apzīmējumus un vārdus kā
emocionāli pausto izjūtu apzīmējumus. Gadu simtiem un tūkstošiem ikdienas
saziņā valda liels troksnis un savstarpēja nesaprašanās dažādu vārdu nozīmju
dažādas sapratnes un dažādas izpratnes sakarā. Vārdu brīvība bez atbildības
par vārdu lietošanu saziņā ir neizglītotas demokrātiskas sabiedrības (pūļa)
dzīves būtiska pazīme.
Lai visiem veicas saziņa ar respondentiem un tiem, kuri lasīs un vērtēs Jūsu
pētījumu pārskatus.
Valodniecības kā zinātnes izkopta saziņa, saziņa un vēlreiz SAZIŅA ir
sabiedrības apzinīgās garīgās un fiziskās dzīves pamatā.
IZZIŅA- SAZIŅA-APZIŅA- SADARBĪBA-SABIEDRĪBA utt. - cik gan LIELISKA IR
LATVIEŠU VALODA, kas pašlaik šķīst mūsdienu globāli politekonomiskajā
šķīdonī. Mjā - kā saka: ja Dievs grib kādu sodīt, tad viņš tam atņem prātu. Tā,
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kā sen rakstīts svētajos rakstos par Bābeles torņa celtniecību – nojauc saziņu,
sadarbību un tornis neceļas. Par kādiem gan grēkiem gan cilvēkiem šis sods tas ir interesants jautājums.
Par mazo valstu valodu nākotni!
Globalizācijas sakarā visiem vajadzēs vismaz trīs valodas - dzimto, valsts
un vismaz vienu globālo. Daudzi droši vien paņems tikai vienu - globālo.
Dzimtās un valstu valodas var izmirt.

Inteliģents cilvēks –
garīgi pilnvērtīgi (jūtu, prāta, gribas kopsaistībā ) augstā līmenī
attīstīts (patstāvīgs, radošs) Cilvēks.
Emocionālā inteliģence ir pilnvērtīgi un augsti attīstīta Cilvēka
īpašība - raksturojums, taču emociju izpausmes visai bieži var
būt pavisam neinteleģentas, neracionālas – atrautas no saprātīgā
cilvēka pilnvērtīga garīguma kā sistēmas (gribas, jūtu, prāta,
kopsaistības vienotā veselumā).
Racionālā inteliģence arī ir pilnvērtīgi un augsti attīstīta
Cilvēka īpašība - raksturojums, līdzīgi kā emociju izpausmes, tā
arī atziņu izpausmes (it īpaši saistībā ar t.s. mākslīgo intelektu)
visai bieži var būt pavisam neinteleģentas, neemocionālas –
atrautas no saprātīgā cilvēka pilnvērtīga garīguma kā sistēmas
(gribas, jūtu, prāta kopsaistības vienotā veselumā).
.
Emotional images based world outlook (artistic approach, feelings)
Rational concepts based world outlook (scientific approach, mind)

********************************************
Dzīves jēga ir būt nevis veiksmīgam,
bet gan vērtīgam cilvēkam. /Alberts Einšteins/
********************************************

Iļja (krievu filoloģija)
Liels paldies jums par šo brīnišķīgo kursu! Tas man palīdzēja noformulēt
daudzus jēdzienus, kuri bija galvā tēlu veidā. Atvainojiet, ja bija
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gramatiskās kļūdas, es diezgan slikti pārzinu latviešu valodu. Krievu
valodā es varētu diskutēt vēl daudz.
Es ceru, ka jūsu darbu redzēs vēl simtiem studentu! Bet jūsu darbs vel
nav pabeigts. Vēl daudz ko vajag apdomāt mums visiem. Vēl daudz ir
vajadzīgs izzināt un apdomāt, un, protams, arī rīkoties.
Viens no vairākiem jūsu faniem
Šis studiju kurss ir autorkurss, kas veidots pēc, autorprāt, arī citiem
cilvēkiem varbūt noderīgām atziņām. Taču gan kursa, gan tajā iekļauto
atziņu izmantošanas vērtēšana (mērķu uzstādīšanai, lēmumu pieņemšanai
un sekojošai reālajai rīcībai) ir ikviena kursa dalībnieka paša izvēles ziņā.
Paldies par lielisko vēlējumu!

**************************************************
Izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata tekstā būtu labi biežāk
lietot vārdu “manuprāt” - pirms savu atziņu piedāvājuma uzkrītoši
nedemonstrēt savu kritisko attieksmi pret citu autoru izteiktajām atziņām.
Galvenais jau ir savas radošās pozitīvās, bet ne negatīvās attieksmes
paušana un reālā īstenošana. Šodien cilvēku saziņā ļoti izplatītais
negatīvisms bieži vien agresīvi uzbrūkošā veidā tiek īstenots arī
negatīvisma pildītās dzīves norisēs. Negatīvisms domās rada negatīvismu
cilvēku darbībās. Kritiskā domāšana ir negatīvā jeb negāciju apzināšana,
taču jādomā ir vērtējoši, ne tikai kritiski. Proti, vērtēšanā rodas gan
negatīvie, gan pozitīvie vērtējumi un abi šie vērtējumi kopsaistībā
nosaka turpmāko cilvēka lēmuma pieņemšanu sekojošai rīcībai.
Domāsim vērtējoši, ne tikai kritiski.

****************************************************

Ingvilda (baltu filoloģija)
Apgūt kursu “Domāšanas sistemoloģija ” vēlējos tādēļ, jo apzinos, cik
maz savā ikdienas dzīvē pievēršam uzmanību tam, kā domājam. Uzskatu,
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ka apzināti izmantojot sistēmisko domāšanu (tātad īpaši ņemot vērā
domāšanas sistēmismu) ir iespējams padarīt vieglāku un arī efektīvāku
intelektuālo procesu, ar ko saskaramies ik brīdi no savas dzīves –
domāšanu. Mani izbrīnīja atziņa, ka ne skolas, ne studiju solā līdz šim
nebiju guvusi pamudinājumu iedziļināties savās domās, ieraudzīt
lietu un procesu sistēmismu.
Domāšanas sistemoloģija māca apstāties dienas steigā, iedziļināties sevī
un sakārtot savas domas. Uzskatu, ka šis kurss būtu jāpasniedz
vidusskolas vecāko klašu audzēkņiem, jo tieši vidusskola ir laiks, kad
vēl nepieredzējis cilvēks saskaras ar nopietnām dzīves izvēlēm un bieži
vien domu nesakārtotība rada pārsteidzīgus un nepārdomātus lēmumus.

Elīna (uzņēmējdarbības vadība)
Iespējams, kurss “Domāšanas sistemoloģija” sākotnēji var šķist nedaudz
sarežģīts un grūti izprotams, taču tiklīdz sāc vairāk iedziļināties un
apdomāt kursā saņemto informāciju, tas ne tikai ieinteresē, bet patiesi sāk
ietekmēt tavu dzīvi.

Dace (matem. statistiķe)
Jāsaka, ka kurss “Domāšanas sistemoloģija” man radīja pārsteiguma
momentus tajos brīžos, kad šķita, ka iepriekš neskaidras lietas pēkšņi
nonāk pareizajās smadzeņu vietās, gluži kā veikalā maizes plauktos
atrodas maize, nevis desa, un tādā veidā kļūst par loģiski saprotamām un
sakarīgām domām.

Laura (datoriķe)
Cilvēku domāšana ir sakārtota jeb sistēmiska garīgā darbība jeb process.
Nav ne pareizas, ne nepareizas domāšanas, jo atšķirīgi domāšanu veidi
var novest vismaz pie līdzīgiem, ka ne vienādiem rezultātiem. Par pareizu
domāšanu un tai sekojošu rīcību kopumā sauc to, kas noved pie gaidītā
rezultāta.
Apziņa ir prāta, jūtu un gribas kopsaistībā radīta sistēma.
Apziņa ir prāta, jūtu un gribas veidota sistēma - cilvēka apzināto domu
kopsaistības veidots kopveselums. Tas, ko, kur, kad, kā un kāpēc cilvēks
apzinās, nosaka viņa spējas apzināti novērtēt situācijas, pieņemt
pamatotus lēmumus atbilstošai rīcībai, tādējādi apzināti nodrošinot savu
dzīves vajadzību apmierināšanu.
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Apziņa ir cilvēka domu pasaules apzinātā daļa.
Veicot šo pētījumu, es pārdomāju veidu (saturu un formu), ko
es domāju, kā es domāju un kāpēc es to tā domāju.
• Pētījums lika padomāt par to, ka katram ir savs domu pasaule,
taču tās vispārīgajā uzbūvē un mainībā ir arī kaut kas
fundamentāli kopīgs. Viedokļi ir atsevišķais, kas piemīt
ikvienam cilvēkam. Taču atsevišķie viedokļi var kopsaistīties,
radot vispārīgo, kas šos viedokļus vieno.
• Visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība – tā ir sistēmu
teorijas – sistēmiskās domāšanas galvenā pamata atziņa.
• Nav absolūto patiesību, pareizību. Gan materiālā pasaule, gan
cilvēka domu pasaule ir daudzveidīga. Sistēmiskā domāšana
palīdz šajā daudzveidībā orientēties.
• Sistēmu teorija nav ne absolūti pareiza, ne absolūti nepareiza.
Šī teorija tikai palīdz optimāli sakārtot savu domāšanu, kas
vada cilvēka praktisko dzīvi viņa dzīves vajadzību
apmierināšanai..
•

Amanda (ekonomika)
SECINĀJUMI:
Materiālā Pasaule ir atveidota cilvēka Domu Pasaulē kā vienots veselums
jeb sistēma, kurā pastāv vēl daudz citu sistēmu, kuras savā starpā
mijiedarbojas un veido ikvienas sistēmas atbilstošo struktūru;
Domām ir liels spēks, enerģija.;
Sistēmiskai domāšanai piemīt efektivitāte
IEGUVUMS: APZIŅA par sistēmu esamību un visa kopsaistību
“Viss nāk no visa. Viss ir izgatavots no visa, un viss atgriežas visā.
Mācies, kā redzēt. Izproti un saproti, ka ikviena lieta ir saistīta ar
daudzām citām lietām.’’
/ Leonardo da Vinči /
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Olga
Domāšana pēc būtības ir process, kas notiek cilvēka nervu sistēmā kā
informācijas procesēšana, bet tas, ka domāšana ierosina cilvēku uz kādu
rīcību, ir tā procesa sūtība.
Sapratne ir process, kad cilvēks vienkārši saprot, ka eksistē kāda ar
notiektu vārdu apzīmēta parādība kā fakts, bet izpratne ir dziļāks vārds,
kas ietver arī ar šo parādību saistīto cēloņseku sakarības apzināšanos.
Sistēmiskā domāšana ir domas sakārtojošs process, kas sekmē konkrēto
cilvēkdarbību rezultatīvu organizēšanu un īstenošanu.

Kaspars (datoriķis)
Pirmajā skatījumā pasniedzēja stāstītais likās pavisam parasta lietas un
viss likās pašsaprotams. Tomēr pēc kāda laika, to visu apdomājot,
saprotu, ka pasniedzējs stāsta ļoti plašas lietas, aiz kurām slēpjas dziļāka
doma. Ļoti bieži ir bijis tā, ka pēc lekcijas noklausīšanās esmu domājis:
“Jā, es jau to zināju. Tas tak ir pašsaprotami, taču vēlāk, braucot
sabiedriskajā transportā vai vēl vēlāk vakarā, apdomājot visu un kārtojot
savas domas saprotu, ka pasniedzēja teiktajā ir ļoti daudz vērtīgas
informācijas, kas uzreiz paver plašāku domu lauku.

Kate (antropoloģija)
Lai arī pirms tam jau biju pieņēmusi, ka šajā pasaulē viss ir saistībā,
šis kurss ir apstiprinājis un veicinājis manu izpratni. Varētu teikt, ka esmu
izgājusi cauri tādam kā zinību ceļojumam - no sākuma kursā piedāvātie
jēdzieni šķita ļoti vienkārši un saprotami, taču vairāk par tiem domājot,
iedziļinoties katrā atsevišķi un domājot par tiem kopsaistībā, atklājās jauna,
plašāka un daudz komplicētāka pasaule, kuru savā apziņā, soli pa solim
sakārtojot, biju spējīga nonākt atpakaļ pie vienkāršības, taču šoreiz jau
izprotot to pilnīgāk.

Iveta (uzņēmējdarbība jeb bizness)
Ejot uz lekcijām, man neliek mierā jēdziens – k o p s a i s t ī b a.
Kopsaistība veido sistēmas struktūru, tā ir cēlonis kādai darbībai. Dēļ šī
jēdziena es sāku domāt par lietām, kas manā dzīvē nemainās, cenšos
izzināt, kas ir tā darbība un tas, kas neļauj man dzīvot savādāk ar
savādāku iznākumu.
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Vai tiešām pasaulē nevar dzīvot savādāk nekā tagad (tas ir bez
ieročiem, politiskiem, ekonomiskiem konfliktiem un galvenais bez
kariem un teroraktiem)? Cilvēce pati dzen sevi postā, cilvēkdarbības ar
katru dienu paliek tikai vardarbīgākas un vecākā paaudze tik saka: “Es
ticu jaunajai paaudzei”. Ticēt nav slikti, bet ir lietas, ko nevar vairs mainīt
un pārvērst, nevar mainīt kaut ko, ja pati cilvēce nevēlas un mūsdienās
viens cilvēks vairs nevar mainīt pasauli, bet tas protams arī atkarīgs no tā
cik ietekmīgs ir šis cilvēks un cik daudz sistemātiskās domāšanas viņā ir,
lai izveidotu jaunu un labāku sistēmu.
Manuprāt, mūsdienās cilvēkam domāt sistēmiski ir grūti, jo ap
mums ir lietas, kas domā mūsu vietā, lai atvieglotu dzīvi, bet tas
apgrūtina cilvēkam izzināt patiesību jeb izveidot pašam savu sistēmu
pēc kā dzīvē vadīties. Var secināt, ka jo mazāk cilvēki sistēmiski
domās, jo ātrāk mēs pašiznīcināsimies un zaudēsim it visu. Cilvēcei
ātrāk ir jāatrod veids, kā atjaunot, to kas ir pazaudēts cauri visiem kariem,
postiem un ciešanām- cilvēciskums un domāšanas sistemoloģija. Es ticu
tam, ka ir cilvēki, kas domā tāpat, bet domāt ir viens un darīt ir kaut kas
pavisam cits.
Domāšanas sistemoloģija paver plašāku skatu uz dzīvi un lietām, kas ir
mums apkārt. Kā viens priekšmets spēj pavērt domāšanu “platāk” tik īsā
laikā? Manuprāt, tādēļ, ka nekas netiek sarežģīts un vienkārši termini
tiek izklāstīti plašāk nekā ikdienas dzīvē.
Cilvēks pats par sevi ir egoistiska būtne, viss atkarīgs no tā cik lielā
mērā pats cilvēks ļaujas šim egoismam. Manuprāt, ka postu nodara tieši
cilvēki, kas vadās pēc egoisma, jo viņi dzīvo tikai sev un viņiem
neinteresē, kā tas ietekmē citus. Kādai būtu jābūt ir jābūt cilvēka
apziņai, lai tā nebūtu pārāk egoistiska? Apziņa- atbilstoši sakārtotu
domu veidota domu pasaule cilvēku smadzenēs, kur katra doma savukārt
ir saistīta ar noteiktām cilvēku materiālajā dzīvesvidē sākotnēji sajustām
lietām un ar tām saistītajiem procesiem. Cilvēku apziņu ietekmēt var
tikai viņa dzīves pieredze, tas nozīmē to, kad katram šī apziņa veidojas
savādāk.
Katra iegūtā doma, apziņa ved mūs cauri dzīvei un ir kā ceļvedis, lai
nenomaldītos un to nespētu kontrolēt kāds cits. Šis viss noved pie
apziņas, ka neviena cilvēka doma nav nepareiza, jo katra doma ir
savādāka un nav vienas taisnības ir tikai kopsaucējs, kas apmierina abas
puses. Katrs cilvēks pats saliek kopā savas domas tā kā viņš pats māk
un uzskata par pareizu un piemērotāku sev.
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Sistēmu teorijas galvenā pamatatziņa visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība.

Dace (matemātiķe)

Ik nedēļu, dodoties uz Raiņa bulvāri 19, lai apmeklētu “Domāšanas
sistemoloģijas” lekcijas, esmu sapratusi, ka šādu kursu vajadzētu ieviest
ikviena Latvijas Universitātes studenta lekciju grafikā un kaut kādu
pamatu tam visam vajadzētu ielikt jau vidusskolas mācību stundās, jo par
domāšanu kā tādu netiek runāts, cilvēkiem uzskatot, ka domas ir
pašsaprotamas. Es piekrītu, ka domas liekas pašsaprotamas, bet, lai
atvieglotu cilvēka dzīvi, ir svarīgi tās sakārtot, gluži tāpat kā ikdienā ir
vieglāk atrast vajadzīgās lietas tad, ja istaba atrodas noteiktā kārtībā. Jo
lielāks juceklis, jo grūtāk kaut ko atrast. Tieši tāpat, manuprāt, ir ar
domāšanu. Jo sakārtotākas domas, jo vieglāk dzīvot un saprast to kā
uzvesties/reaģēt konkrētajā dzīves situācijā
Ne velti bieži lekcijās tika atkārtota frāze : ”Par ko un kā domāsim,
tā dzīvosim!”, kura ir kļuvusi par vienu no manas dzīves vadmotīviem.

Aldis (jurists)
No kursa autors personīgi sev ir atvasinājis šādu atziņu – cilvēkam ir
jātiecas sekot dabas paraugam. Dabā pastāv gan kārtība, gan nekārtība.
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Tieksme radīt absolūtu kārtību ir graujoša. Cilvēkam ir jāprot līdzsvarot
kārtību ar nekārtību. Tikai tā viņš spēs līdzsvarot savu dzīvi. Turklāt
sistēmisks skatījums uz dzīvi ļauj cilvēkam redzēt savu vietu visumā,
kliedējot iespējamu nihilismu vai, tieši otrādi, bezjēdzīgu dzīšanos pēc kaut
kā, kam nav sevišķa svara.

Sintija (datoriķe)
Kad cilvēks izprot lietas, viņš redz kopsaistības un pasaules daļas
uztver kā visdažādākās sistēmas. Redzot šādas sistēmas un tādā veidā
domājot, ikdienas konfliktus un dažādus pārpratumus ir atrisināt
elementāri. Jo cilvēks prot sasaistīt notikušo ar dažādiem racionāliem
iemesliem.
Pēdējā laikā esmu sapratusi, ka galvenais mūsdienu dzīvē ir vairāk
domāt racionāli, liekām emocijām neļaujot traucēt risināt radušos
dzīves sarežģījumus. Lieko emociju pamatā arī ir savas domu pasaules
nepietiekama strukturēšana, tāpēc uzskatu, ka šis kurss man noteikti ir
palīdzējis problēmas risināt daudz racionālāk, jo daudz labāk pamanu
dažādas kopsaistības un neizplūstu haotiskās emocijās.
Labdien, cien. Sintija!
Malace – ļoti labi paveikts darbs, kas autorei ir devis pievienoto vērtību
– lai izdodas interesants ziņojums klausītājiem piektdien, 19. janvārī no
9:00 fizmatos (3.grupa).
Es nedaudz pielīdzināju ziņojumu – lūdzu apskatīt, vai piekrīti. Darbs
kopumā ir ļoti saturīgs, ziņojums tiešām atsedz būtisko – runājot tikai
jāpievieno komentāri, nelasot tekstu no ekrāna. Kā esmu teicis par
lekcijām – uz ekrāna redzamajam sausajam materiālam (domu kartēm) ir
jāpievieno kopsaistošais “ūdens”. Šis ūdens apskalo apspriesto tēmu
būtību, sekmē tās uztveri.
Man prieks par Tavu racionālās domāšanas novērtējumu – tā šodien bieži
vien pagaist emocionālajos uzplūdos. Prātam (racionālismam, kas
raksturo zinātniskumu) un jūtām (emocionalitātei, kas izpauž jūtas un ir
raksturīga mākslinieciskumam)) ir jābūt kopsaistībā. Protams, pastāvot .
attiecīgajām dominantēm katrā no specifiskajām, konkrētai darba dzīves
jomai atbilstošajām profesijām, taču sabiedrībai kopumā būtu jābūt
līdzsvarotai. Sabiedrības attīstībai – ilgtspējīgi līdzsvarotai (sustainable
development).
Datorikā ir cilvēka mijiedarbība ar datoru kā mašīnu (tehnisku radījumu)
cilvēka garīgās darbības sekmēšanai. Lai arī datori vada citas citas
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mašīnas, datori nedomā, domā cilvēks kā garīga (ar prātu, jūtām, gribu
apveltīta) dzīva būtne.
Cilvēku savstarpējās attiecības – kopsaistība ir cilvēciska, cilvēka un
mašīnu savstarpējās attiecības ir atšķirīgas. Diemžēl, strādājot ar
mašīnām, šīs attiecības cilvēks mūsdienās ļoti bieži neapzināti pārnes uz
cilvēku attiecībām. Te ikvienam būtu jābūt ļoti uzmanīgam, apdomīgam,
jo daudzi cilvēki šodien ir jau bīstami tehnokratizējušies – zaudējuši
emocionālo inteliģenci. Cilvēces nākotnei nevajadzētu ķļūt biorotizētai.
Paldies Tev, jo rosināji uzrakstīt šādas atziņas.
Visu labuJūsu visu Andronkulis
**************************************

Izglītības projekts “Skola 2030”
Izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze - zināšanas.
attieksmes un prasmes šīs zināšanas un attieksmes mērķtiecīgi izmantot
dzīvē. Zināšanas. izziņa, zinātne ir mūsdienu attīstīto sabiedrību garīgā
potenciāla būtiska sastāvdaļa. Līdz ar to visiem būtu atbilstoši savām
spējām un iespējām jāapzina cilvēku zinātniskā darbība. Proti, jau skolā tā
ir jārāda daudz vispārīgākā skatījumā nekā līdz šim tradicionāli ir pierasts.
Tādēļ mūsdienīgam zinātnes skatījumam un redzējumam ir jābūt mūsdienu
vispārizglītojošās skolas uzmanības kodolā, to atbilstoši papildinot ar
dažādu interešu un profesionālās ievirzes pulciņiem.
Zinātnes sasniegumi ir jāizmanto saprātīgi un godprātīgi, kas tā,
diemžēl, daudzos gadījumos izsenis nenotiek. Proti, zinātnei ir arī savs
politekonomiskais un ne tikai filozofiski-psiholoģiskais konteksts. Abi
šie konteksti būtu noteikti jāparedz nopietnai apspriešanai vidusskolu
vispārizglītojošo priekšmetu saturā. Citiem vārdiem, ikviena zinātniskā
izglītības priekšmeta vismaz ievadā un noslēgumā atbilstošā kontekstā ir
jāapspriež caurviju tēma “pasaule-cilvēks-zinātne”, īpaši akcentējot
zinātnes sasniegumu saprātīgas un godprātīgas izmantošanas
problemātiku.

ATZIŅAS 2017
******************************
Sistēmiskums jeb sistēmisms ir domāšanas īpašība, domām veidojot
vairāk vai mazāk sakārtotas hierarhiskas domu struktūras.
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Vija
Cilvēks kā sistēma starp citām sistēmām – tā cilvēks atveido sevi
un savu apkārtējo pasauli savā Domu Pasaulē. Cilvēks atveido
materiālo/reālo/sajūtamo/zināmo pasauli savā domu pasaulē sistēmiski.
Ikviena sajūtamās jeb materiālās pasaules parādība ir sistēma cilvēka
Domu pasaulē (A. Broks).

Nevaru piekrist viedajam Bilam Geitam - ne zināšanas, bet prasmes tās
iegūt, apstrādāt un izmantot kopsaistībā ar vērtīborientāciju šodien ir
galvenais. Tiesa, Bils gan laikam runā un domā tikai par padotajiem. Bet
kā būt ar vadītājiem, ne tikai biorobotiskiem jeb programmētiem
izpildītājiem? Cilvēku dzīve nav tehniskā kibernētika, kura strādā ar un
priekš mašīnām. Cilvēki-tehnokrāti šodien kļūst arvien varenāki un
līdz ar to arī bīstamāki, jo vērtīborientācijas algoritmus robotiem
tomēr ieliks visvarenie cilvēki. Vara, varenība, varonība - tās ir
cilvēciskas vērtības. Tehnokrāti atražos sevi, nevis attīstīs cilvēkos
cilvēcību. Galvenais, manuprāt, ir tas, ka tiek jaukti jēdzieni/vārdi
"informācija jeb ziņas" ( kas saistīta ar tehniku, fizioloģiju) ar vārdu
"zināšanas" (kas saistīts ar informācijas jeb ziņu cilvēcisko izpratni, ar
cilvēcisko vērtēšanu - kas ir labi un kas nav labi).
Zinātniskais domraksts, stāstījums izteikti mākslinieciski domājušiem
cilvēkiem – zinātnisko atziņu emocionāli tēlains izklāsts

Domāšanas – domu SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS
atsedzas runāto un rakstīto vārdu sakārtotībā.
Sistēmisms ir vispārējs (visaptverošs) un vispārīgs domāšanas
raksturojums jeb ĪPAŠĪBA. Konkrētā jeb atsevišķā gadījumā īstenotā
specifiskā domāšana atbilst domāšanas vispārīgajiem raksturojumiem.
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Sistēmisms ir vispārīga domāšanas procesa īpašība un tāpēc arī runā un
raksta par domāšanas sistēmismu un sistēmisko domāšanu.
Runām un rakstiem ir jābūt atbilstoši sakārtotiem – lietotajiem
vārdiem jābūt klausītājiem un/vai lasītājiem skaidri saprotamu
nozīmī un atbilstoši kopsaistītiem.
Šeit lieti noder padomi, kas rodami vidusskolas mācību
metodiskajā materiālā: Rita Lāce DOMRAKSTS? Tas ir vienkārši!
Apgāds “Zvaigzne ABC”, 1999.
Izglītojošā zinātniskā pētījuma “Sistēmiskā domāšana” pārskats ir
zinātniska rakstura domraksts.
Jautājumi par lekciju un citu informācijas materiālu citēšanu
un/vai atreferēšanu ar saviem vārdiem sev savos konspektos.
Vai pieņem sev par labiem esošiem lektora formulētās atziņas? Vai
Tu tām piekrīti? Kā šīs atziņas kopsaistās ar Tavām līdzšinējām atziņām,
citu autoru atziņām? Īsi sakot – ko Tu par to visu domā? Domā vērtējoši –
tātad salīdzinoši pēc saviem vērtēšanas kritērijiem. Starp citu, kādi ir šie
Tavi vērtēšanas kritēriji? Padomā par to!
Par konspektēšanu – savdabīgu sēņošanu, atlasot savā atziņu
groziņā dzirdētās un/vai lasītās atziņas par Tevi interesējošu
jautājumu, problēmu.
Pēc kādiem kritērijiem – īpašībām Tu liec savā domu groziņā
izvēlētās citu cilvēku paustās atziņas? Kā Tu atšķir ēdamās sēnes no
neēdamajām (protams, ja sēņo ar mērķi nodrošināt sev ēdamo)? Padomā
par to!
Cilvēks materiālajā Pasaulē un Domu Pasaule Cilvēkā.
Visapkārt mums ir ar cilvēka maņām (redzi, dzirdi, tausti) uztverts
daudzveidīgu parādību kopums, kuru saucam par materiālo pasauli, kuru
mēs katrs atveidojam savā domu pasaulē kā vienu veselu, no kopsaistītām
daļām veidotu a sistēmu. Ikviena doma, domu kopa ir mūsu domu pasaules
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kā sajustās jeb materiālās pasaules atveidojuma kā sistēmas atbilstoša
apakšsistēma.
Saprātīgais cilvēks (garīga dzīva būtne) – apziņa virs instinktiem.
Cilvēks, kura dzīves pamatvērtības ir tikai barošanās un vairošanās
(instinktu noteikta fizioloģija – ēšana, dzeršana, jāšanās), ir tikai dzīvnieks.

Sintija (datorika)
Protams, nevar teikt, ka kāds domā pareizi vai nepareizi, jo ko nozīmē
vārds “pareizi”? Es uzskatu, ka būtu jāsaka, vai cilvēks sistemātiski domā
sistēmiski vai nē, vai cilvēks strukturē savu domu pasauli vai nē, bet
nevis, ka kaut kas ir pareizi vai nepareizi. Citiem vārdiem, no visa apgūtā
es secinu, ka tas tomēr ir tik relatīvs jēdziens.
Vārdi “pareizs”, “pareizi” cilvēku saziņā būtu lietojami, vērtējot
īstenotās cilvēkdarbības rezultativitāti – vai ir sasniegts nepieciešamais
plānotais mērķis kā rezultāts. Tātad ļoti konkrēti, nevis bez šo vārdu
noteiktas piesaistes izvēlētajai cilvēkdarbībai. Pareizi darbojoties,
sasniegtais rezultāts ir konkrētas apzinātās cilvēkdarbības plānotais
mērķis. Citiem vārdiem, ja ir apmierinoši sasniegts izvirzītas darbības
mērķis, tad attiecīgā cilvēkdarbība kopumā tiek saukta par pareizu. Tātad
par pareizību vai nepareizību, arī daļēju pareizību ir jēga runāt tikai
kopsaistībā ar izvēlētās vajadzības apmierinājumu, ko gūst vai negūst,
veicot atbilstošu cilvēkdarbību. Cilvēkdarbības ir daudzveidīgas – mērķi
un to sasniegšanas ceļi ir dažādi, tāpēc nav jēgas runāt par kādām
absolūtajām patiesībām, pareizībām un tml., kas būs spēkā vienmēr un
visur.
Izkopta sistēmiskā domāšana noteikti palīdz organizēt un īstenot
cilvēkdarbības tā, lai tās būtu rezultatīvas. Ja rezultāts nav sasniegts,
sistēmiskā domāšana palīdz atrast un novērst pieļautās kļūdas. Taču
palīdzība ir tikai palīdzība – viss atkarīgs no cilvēkdarbības īstenotāja
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paša dzīves pieredzes (zināšanām, attieksmēm-vērtīborientācijas un
prasmēm šīs zināšanas un attieksmes reāli izmantot). Sistēmu teorija,
nozaru sistemoloģijas ir tikai teorijas, taču tās tiešām palīdz organizēt un
īstenot rezultatīvāku jeb efektīvāku (veiksmīgāku, laimīgāku,
panākumiem bagātāku un tml.) dzīvi.
**********************************************************

Cognition
(Cognitivism
)
Human’s need

Consideration
(Systems
thinking)
Structure of Human’s purposeful activity

Behaviour
(Behaviouris
m)
Satisfaction of need

Pašlaik esmu pilnveidojis vārda PASAULE trejādo nozīmju (materiāla
pasaule, domu pasaule, nezināmā pasaule) sistēmisko skaidrojumu, bet
otrdien būs lekcija par to, ko sistēmskatījumā nozīmē Lielā Doma, kuru
apzīmē vārds CILVĒKS. Šīs divas ar attiecīgajiem vārdiem apzīmētās un
kopsaistītās Lielās Domas ir sistēmiskās domāšanas pamatu pamats.
Lielo Domu nekopsaistīta domāšana ir sen sena un vēl joprojām arī
mūsdienu ikdienā plaši pastāvoša parādība. Visa kopsaistība - tā ir
sistēmisma superaksioma, no kuras pēc tam raisās teorēmas un mūsu kā
cilvēku ikdienas dzīves situāciju vispirms jau sapratne, tad arī izpratne.
Cilvēks - miesa (fizioloģija) un gars (psiholoģija) kopsaistībā. Cilvēks apgarota miesa. Gars nav putns (balta dūja), kas var izlidot no būra un
atkal atgriezties tajā. Ja nav dzīvas miesas, nav arī gara. Garīgums ir
fundamentāla dzīva cilvēka īpašība, kas to izdala citu dzīvo būtņu
kopumā/sistēmā.

Changes all around us and we are in change
Human’s LIFE is changing and
education as LIFE EXPERINCE for life is changing too
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Feelings
Arts

Mind
Sciences
SPIRIT
T

Values
Will

Human is a particular phenomenon of the material world –
spiritual alive material being

Knowledge

Consideration

Skills

Fundamental parts of human’s
LIFE ACTIVITIES

Fundamental patrs of human’s
LIFE EXPERIENCE

Values

Cognition

Behavior

Human is spiritualized body or Human is the whole made from spirit and body
Human’s studies - Psychology and Physiology
Images, Emotions and Concepts, Conclusions
Arts
Sciences
Eiropas Tēvs - Robērs Šūmanis (1886-1963)
Grāmata par Eiropas Savienības sākotni.
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Sākotne - iesākumā (1950) tā kā tas ir šodien (2017) nebija.
Eiropā vēl bija Dievs (Arnis Šablovskis)
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