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10.05.2020
Esiet sveicināti, cien. Domātāji par domāšanu!
Klāt ziedošais pavasaris arī Ziemeļvidzemē, no kurienes Jūsu apdomai nosūtu
mūsu kursa 3.daļas “Sistēmu teorija praksē” ceturtās tēmas “PERSONĪBAS
sistemoloģija” materiālus. Uzreiz pievēršam uzmanību terminoloģijai – ko nozīmē
vārdi “persona” un “personība”, kā arī vārdkopa “cilvēka izolēšanās”. jo līdz šim šos
vārdus un vārdkopu mūsu kursā neesam lietojuši.
Interesanti, ka vārdu “indivīds” un “persona” nozīmes skaidrojumā parādās
šobrīd tik aktuālais jēdziens par cilvēku savstarpējo fizisko izolēšanos sabiedrībā,
lai efektīvi novērstu COVIDUS-19 vīrusa izplatīšanos. Taču ievērosim, ka cilvēka
izolēšanās no sabiedriskās dzīves cīņā ar vīrusiem neietver garīgo izolēšanos no
citiem cilvēkiem. Taču ievērosim arī to, ka nav iespējama visaptveroša pilnīga
izolēšanās no dabas vides kā cilvēku dzīvesvides. Šo vidi, diemžēl, cilvēki jau ir un
turpina visai bīstami pārveidot. Šodien īpaši aktuāla ir kļuvusi cilvēces ilgtspējīgas
attīstības problēma. Visums ir daudzveidīgu kopsaistītu parādību kopums, kurš ne
tikai pastāv, bet īstenojas mainībā – parādībām nemitīgi rodoties, pastāvot un izzūdot.

Turpinām iepazīt sistēmu teorijas galveno pamatatziņu izmantošanu praksē –
dotās tēmas ietvaros koncentrējot uzmanību uz cilvēka garīgo īpašību kopumu kā
sistēmu. Ievērosim, ka līdz šim mēs faktiski apzinājām tikai cilvēka kā garīgas dzīvas
būtnes garīguma kodolu, Tagad padomāsim par Cilvēka garīguma būtību un sūtību kaut
nedaudz padziļināti – apzināsim trīs izcili svarīgas cilvēku garīgo īpašību grupas, kuras
apzīmētas ar vārdiem SPĒJAS, RAKSTURS, VĒRTĪBORIENTĀCIJA. Atbilstošo
jēdzienu skaidrošanu veiksim ciešā kopsaistībā ar cilvēka apzināto dzīvi, kuru
sistēmiski (pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot) veido mērķtiecīgas
cilvēkdarbības, kuras raksturo to universālā struktūra IZZIŅA, APDOMA, RĪCĪBA.
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Nākamā, mūsu piecpadsmitā sadarbības nedēļa (12.05.20 – 19.05.20) būs veltīta
pēdējai kursa 3.daļas tēmai “ZINĀTNES un TEHNIKAS attīstības sistemoloģija”.
Proti, pašlaik ir nobriedusi nepieciešamība ļoti nopietni pievērsties mūsdienu
zinātnes un tehnikas problēmām, sakārtoti jeb sistēmiski veidojot ilgtspējīgi
līdzsvarotas globālās, reģionālās, lokālās un personīgās cilvēku DZĪVES veidošanu.
Galvenais – zinātnes un tehnikas sasniegumu izmantošanas un dabas vides aizsardzības
līdzsvarošana.
Cieņā, Jūsu visu Andronkulis
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