7. vēstule visiem DS(2)<19-20> studentiem
17.03.2020
Esiet sveicināti, cien. Domātāji par domāšanu LU izvēles kursa "Domāšanas sistemoloģija" studenti!

Līdz šim esam apzinājuši sistēmu teorijas ābeci, varam pievērsties sistēmu
teorijas pamatprincipu jeb pamatatziņu īstenojumiem praksē. Līdz ar to kursa 1.daļas
3.nodaļa ir “zaļa” - izmantojam sistēmu teorijas ābeci praksē. Proti, apzināti
sistēmiski domājot Lielās Domas, kuru apzīmēšanai lietoties vārdi ir jau sen
pazīstami, taču ikdienas dzīvē ļoti bieži nepietiekami saprasti un izprasti .
Diemžēl, bet sakarā ar līdz šim nezināma jauna vīrusa globālo izplatīšanos un
valstī noteikto ārkārtas stāvokli pašlaik mūsu otrdienas klātienes tikšanās – tagad jau
seminārnodarbības uz laiku ir atceltas. Par laimi, mēs sava kursa ietvaros esam
gatavi turpināt darbu neklātienē jeb attālināti, sazinoties elektroniski.
Uzsākot mūsu sadarbības 7.nedēļu (17-24.03.20), mūsu kursa 1.daļas 3.nodaļas
tēma 1.3.1 “CILVĒKS kā sistēma” tiek nodota Jūsu attālināti patstāvīgai
apdomāšanai bez ierastās otrdienas klātienes tikšanās - plānotā pirmā semināra.
Atbilstošie studiju materiāli, kā parasts, ir šī e-pasta sūtījuma pielikumā. Līdzīgi Jūs
elektroniski saņemsiet arī tos studiju materiālus, kas paredzēti patstāvīgi radošai
apzināšanai arī turpmākajās nedēļās. Tā nu faktiski laikam darbosimies līdz pat
20.aprīlim, kad visiem jāiesniedz mūsu pētījuma “Sistēmiskā domāšana” pārskata
lielā puse (ievads, 1. un 2.daļa, izmantoto informācijas avotu saraksts). Visiem, kas
līdztekus izstrādā bakalaura darbus, jāsagatavo pētījuma pilnais pārskats un ziņojums.
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Tēmas “Cilvēks kā sistēma” apzināšana faktiski sākās jau mūsu
1.klātienes tikšanās reizē, vērojot visaptverošo domu karti “Visums un Cilvēks”.
Taču tagad mēs šo domu karti jau saprotam un pamazām arī izprotam daudz labāk.

Proti, domas par Cilvēku un Visumu Cilvēka Domu Pasaulē atrodas
kopsaistībā sakārtoti jeb sistēmiski, tās raksturojas kā Daļu un Veselā attiecības
sistēmu hierarhiskajā struktūrā. Protams, šīs ļoti vispārīgās sistēmu teorijas atziņas
vēl prasa tālāku nostiprināšanu ar praktiskiem sistēmu piemēriem. Lūk, ar to tad mēs
tagad esam sākuši nodarboties, lai arī vēl atrodoties tikai Lielo Domu līmenī.

Vai Jūs saprotat, ko nozīmē ikviens šajā Domu kartē redzamais vārds?
Vai izprotat šo vārdu kopsaistību?
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Lielās Domas ir vienkāršas, bet, lai līdz tām nonāktu,
ir jāpaceļas virs ikdienas dzīves prakses sarežģītības!
Lai visiem viss labi sokas un izdodas – Jūsu visu Andronkulis
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