9. vēstule visiem DS(2)<19-20> studentiem
30.03.2020
Esiet sveicināti, cien. Domātāji par domāšanu LU izvēles kursa "Domāšanas sistemoloģija" studenti!
Rit 2019/2020. studiju gada
2. semestra 9.nedēļa, nu jau trešā
nedēļa vienlaikus gan globālā, gan
reģionālā, gan lokālā bioloģiskā
kara apstākļos. LU auditorijas ir
tukšas, nenotiek arī mūsu iecerētie
klātienes semināri.
Turpinot studiju procesu attālināti, patstāvīgi radošai apzināšanai tiek nodota
31. martā sākotnēji plānotā semināra, nenotiek
tēma 1.3.3
“SABIEDRĪBA
kā sistēma”.
arī mūsu
iecerētie
Atbilstošie kursa studiju materiāli izsūtīti pirmdien, 30.03.20.

Līdzīgi kā visu citu kursa 1.daļas 3.nodaļas “Lielo Domu sistemoloģija” ietvaros
īstenotajos semināros, turpinām konkretizēt sistēmu teorijas galvenās atziņas. Proti,
apzināt ikvienu Lielo Domu kā sistēmu –veselumu, kuru veido kopsaistītas daļas un
kurš pats ir daļa kādā augstāka hierarhijas līmeņa sistēmā. Lielo Domu trijnieks
“Cilvēks –Sabiedrība – Dzīve ir fundamentāli saistīts ar jau pašā pirmajā mūsu
tikšanās reizē apdomāto Lielo Domu par Visumu. Proti Lielā Doma par DZĪVI
kopsaista Cilvēku un Visumu – Cilvēks dzīvo Sabiedrībā, Sabiedrība dzīvo Visumā.
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Esam jau sistēmiski apzinājuši Cilvēku kā garīgu dzīvu būtni un Cilvēka Dzīvi,
tagad apdomāsim Cilvēku dzīvi cilvēkvidē, kas veido Sabiedrības dzīvi kā
daudzveidīgu cilvēku sadzīvošanu procesuālā sistēmā.

DZĪVĪBA - –
cilvēku un sabiedrību kopsaistoša parādība – cilvēks un sabiedrība dzīvo!

Dzīvību raksturojošie procesi fiziskās vides (LIETU) un garīgās vides (DOMU)
iekšējā un ārējā aprite raksturo gan ikvienu Cilvēku,
gan ikvienu cilvēkvidi – Sabiedrību.
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Nākamā, formāli desmitā (Lieldienu brīvdienas ietverošā) mūsu sadarbības
nedēļa (2.04.20 – Lieldienu laiks - 14.04.20) būs veltīta sistēmu teorijas vispārīgo
pamatatziņu īsai, skaidrai un izsmeļošai apkopošanai. Šī nedēļa ir kursa studiju centrālā
– otrā jeb apdomas daļa, kas ir kā sarkanais stopsignāls, lai pēc tam apdomāti dotos
tālāk mūsu kursa 3. jeb zaļajā daļā – no domu, domāšanas sakārtotības teorijas uz
konkrēto praksi.
Tad vēl viena nedēļa, apzinot tēmu “PĒTNIECĪBA kā sistēma”. Līdz ar to
būsim sasnieguši gatavību līdz 25.aprīlim pabeigt un iesniegt mūsu pētījuma
“Sistēmiskā domāšana” pārskata lielo pusi. Īpaši atgādinu visiem bakalaura studijas
beidzošajiem studentiem savlaicīgi (obligāti līdz 25.aprīlim) iesniegt pētījuma pilno
pārskatu un ziņojumu. Ziņojumu sniegšana, apspriešana un kursa īstenojuma
novērtēšana notiks (cerams, ka klātienē – taču diezin vai) otrdien, 28.aprīlī mums labi
pazīstamajā LU Dabas mājas 334.aud. no plkst. 16:00.

Lai visiem viss labi sokas un izdodas – Jūsu visu Andronkulis
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