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CILVĒCES LIELO DOMU KVADRĀTS
( PASAULE un CILVĒKS - Φ & Ψ )
Kopīgā darbībā - sadarbībā sākam apzināt sakārtotas domāšanas
būtību un sūtību visdažādāko cilvēkdarbību īstenošanai un darīsim to
lietišķi sistēmiski domājot – veidosim dažādas konkrētas dažādu domu
veidotas struktūras – kopsaistītu domu kopumus. Citiem vārdiem – domāsim
domas un runāsim atbilstošos vārdus saistībā par konkrētām dzīvē
novērojamām parādībām (lietām, procesiem), nevis tikai vispārīgi, abstrakti,
formāli runājot par domāšanu kā tādu.
Par ko domāsim? Par pasauli un cilvēku - par cilvēku pasaulē
un pasauli cilvēkā.
Kādas domas domāsim? Domāsim Lielas Domas - filozofijā un
vispārīgajā psiholoģijā sakņotās domas.
Kursa autora izvēlētās Lielās Domas
raksturo šādi atbilstoši
vārdi/jēdzieni: „PASAULE”, „CILVĒKS”, „SABIEDRĪBA”, DZĪVE”.Veidosim
Lielo Domu struktūras, tās uzskatāmi ilustrējot ar tā sauktajām
struktūrloģiskajām shēmām jeb domu kartēm.
PASAULE

CILVĒKS

SABIEDRĪBA

DZĪVE
Uzsākot iepazīt šo struktūru, vispirms noskaidrosim attiecīgo struktūrelementu
– vārdu jēgu jeb nozīmi. Citiem vārdiem (kā jau zinātniskā teorijā), dosim
atbilstošo jēdzienu - tos apzīmējošo vārdu/terminu definīcijas.
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Lai veidotos laba teorija, šīm definīcijām jābūt īsām, skaidrām, izsmeļošām.

Cilvēces Lielo Domu kvadrāts
P A S A U L E - daudzveidīgu parādību kopums

CILVĒKS garīga
dzīva
būtne

SABIEDRĪBA daudzveidīgu
cilvēku
kopums

D Z Ī V E - daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums

1. CILVĒKS - garīga dzīva būtne
DZĪVĪBA - fizisko jeb materiālo un garīgo jeb informacionālo
procesu vienots īstenojums.
• gāzes, šķidrā un cietā stāvoklī atrodošos vielu uzņemšana un izdalīšana vielas aprite;
• informācijas uzņemšana un nodošana - informācijas aprite.
Informācijas aprite ( garīgie procesi )
Informācija iekšā

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

Cilvēka

ārējā

Vielas iekšā

dzīvesvide

F i z i o l o ģ i ja

Vielas ārā

Vielas aprite ( fiziskie jeb materiālie procesi )
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Cilvēkiem ir raksturīga īpaša informācijas aprite : atšķirībā no augiem
un dzīvniekiem, kuriem informācijas aprite īstenojas attiecīgi tikai fiziskās
ģenētikas un neverbālās saziņas līmenī, cilvēkiem ir raksturīga informācijas
aprite arī cilvēku vārdiskajā (verbālajā) saziņā, lietojot tikai cilvēkiem
raksturīgas zīmju sistēmas (valodas) un tikai cilvēkiem raksturīgu
informācijas apstrādes procesu - tēlaino un jēdzienisko sistēmisko vārdisko
domāšanu.

Vārdiskā valoda saziņai un domāšanai – cilvēka specifika.
Cilvēks – miesa un gars. Kas ir g a r s ?
G a r s - cilvēka nervu sistēmā iemiesotā informācija (nejaukt ar
šūnu kodolos iemiesoto iedzimtības jeb ģenētisko informāciju !!!). Gara
izpausme ir cilvēku garīgā darbība – tā ir informacionālo procesu
īstenošanās cilvēka nervu sistēmā apziņas un zemapziņas līmeņos.
Cilvēks ir apgarots materiāls ķermenis – īpaša dzīva būtne, kuru
raksturo cilvēka nervu sistēmā iemiesotā vārdiskā informācija un šis
informācijas aprite cilvēkiem vārdiski sazinoties. Cilvēks dzīvo vienotu gara
un miesas dzīvi.

Kas tā tāda un kāpēc cilvēkam a p z i ņ a ?
A p z i ņ a ir cilvēka garīguma jeb viņa gara jeb garīgās dzīves
īstenojums apziņas līmenī un ir uzlūkojama kā cilvēka jūtu, gribas un prāta
kopums. Apziņa nodrošina ikvienas apzinātas cilvēkdarbības, kā arī cilvēka
apzinātās dzīves vadību kopumā. Apziņa ir informacionāla parādība, tās
materiālais nesējs ir cilvēka nervu sistēma (smadzenes, nervi un jutekļi – acis,
ausis, āda saskarsmei ar cilvēka ārējo dzīvesvidi). Sajūtas jeb jutekliskums ir
visa apzinātā pamats, cilvēka garīgās darbības - viņa nervu sistēmā
īstenojošos informacionālo procesu sākotne. Apziņa operē ar noteikti
apzīmētām jeb kodētām sajūtām, kas noformētas kā noteikti tēli un jēdzieni
atbilstošās zīmju sistēmās jeb valodās.
A p z i ņ a darbībā ir domāšana - informācijas procesēšana
(informācijas ieguve, apstrāde, izmantošana). Vēlreiz uzsvērsim – cilvēki
raksturojas ar īpašas – vārdiskās valodas lietošanu, līdztekus saglabājot arī
citas, dzīvniekiem raksturīgās saziņas valodas.
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Pasaule ir mana kā Cilvēka
i e k š ē j ā v i d e un
ārējā vi de
Fiziskā
(miesa)

Garīgā
(g a r s)

Cilvēkvide

Dabasvide

Tehnovide

Cilvēki

Apziņa Zemapziņa
Jūtas

Griba

Emocijas
Tēli

Prāts

Dzīvā

Atziņas
Jēdzieni

Nedzīvā

Augi
Dzīvnieki

Gāzes
Šķidrumi
Cietvielas

SAIMNIECISKUMS
MĀKSLINIECISKUMS

ZINĀTNISKUMS

In fo rm ac io nālie

procesi

(cilvēka garīgā darbība)

Ci lvēka

s a j ū t a m ā jeb m a t e r i ā l ā

dzī vesvide

Saprātīgais CILVĒKS (griba - jūtas - prāts virs instinktiem)

APZIŅA cilvēka

PRĀTS

GARA
IZPAUSME

Atziņas, jēdzieni
IZPRATNE

viņa
apziņas
līmenī

ZINĀTNISKUMS

JŪTAS
Emocijas, tēli IZJŪTAS

MĀKSLINIECISKUMS

GRIBA

SAIMNIECISKUMS

Vajadzības, to apmierināšana - IZDARĪBA
Barošanās

Pašaizsardzības

Vairošanās

DZĪVNIECISKUMS

I N S T I N K T I

Zinātnes un tehnikas straujā progresa cilvēces dzīvesvide kļūst arvien mākslīgāka
jeb tehniskāka, kamēr dabasvide jau prasa īpašu aprūpi un aizsardzību pret cilvēku
saimnieciskajām darbībām. Strauji veidojas cilvēku pašu izveidotajai mākslīgajai
dzīvesvidei jeb tehnovidei atbilstošs te h n o c i l v ē ks.
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Pasaules atveids cilvēka apziņā - divas pasaules
* SAJŪTAMĀ jeb konkrētā, materiālā p a s a u l e - visa apzinātā pamats
* DOMU jeb abstraktā p a s a u l e - konkrētās pasaules atveids cilvēka apziņā
● reālā domu pasaule - virtuālā realitāte - objektīvā realitāte jeb īstenība cilvēka apziņā
● nereālā domu pasaule - virtuālā nerealitāte - iedomātā, ideālā pasaule cilvēka apziņā

A P Z I Ņ A
Nereālā domu
pasaule

DOMU
jeb abstraktā
pasaule

Reālā domu
pasaule

Domu ierosināšana

Domu materializācija

Sajušana

SAJŪTAMĀ jeb konkrētā pasaule
Sajūtas : visa apziņā atveidotā ( apzinātā jeb abstraktā - reālā un nereālā ) sākotne

Pasaules parādību sistēmisks – kopsaistīts un sakārtots
atveids
apziņā
Vispārināts jēdziens,tēls
A na līz e

S in tē ze

Viens jēdziens,tēls

Cits jēdziens,tēls

APDOMA
IZZIŅA

RĪC ĪB A

NOVĒROJUMI un
SAZIŅA

GARĪGA (informacionāla)
un FIZISKA (materiāla)

Sajušana
D Z Ī V E S V I D E ( DABASVIDE, TEHNOVIDE, CILVĒKVIDE )

C i l v ē k s a p z i n a P a s a u l i pa daļām,
tās savstarpēji s a l ī d z i n o t un k o p s a i s t o t a n a l i z ē j o t (detalizējot) un s i n t ē z ē j o t (vispārinot) :
tāda ir apziņas sistēmiskās organizācijas un darbības būtība
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Apziņas attīstības pakāpes pēc apziņas satura apjoma un sakārtotības

Vāji attīstīta
apziņa:
mazsaturīga,
mazsakārtota

Vidēji attīstīta apziņa:
pietiekami daudz satura
sastāvdaļu, pastāv apziņas
hierarhiskais sakārtojums

Saturā bagāta un augsti
sakārtota apziņa pilnvērtīgi attīstīta apziņa

Pasaules atveids telpā un laikā
Cilvēks apzina pasaules parādības laikā un telpā, raksturojot parādības
kā mainīgos ķermeņus ar to atbilstošajiem stāvokļiem. STĀVOKLIS ikvienas parādības raksturojuma elementārdaļa (atcerieties fundamentālo
atziņu : cilvēks apzina pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un
kopsaistot). Pasaules atveids apziņā - parādības raksturojošo īpašību stāvokļu
kopumi. Ikviena parādība tiek atveidota (nepārtraukti un/vai diskrēti)
laikā un telpā. Jēdziens T E L P A pastāv saistībā ar ķermeņu savstarpēkjā
novietojuma - to atrašnās vietu uztveri, bet jēdziens L A I K S - saistībā ar šo
ķermeņu mainību.
T E L P A - ķermeņu savstarpējo novietojumu raksturojošo stāvokļu
kopums.
L A I K S - ķermeņu mainību raksturojošo secīgo stāvokļu kopums.
Neierobežots stāvokļu kopums telpā - VISUMS
Neierobežots stāvokļu kopums laikā - MŪŽĪBA

Apzināto pasauli sastāda ierobežots, cilvēces apzināto parādību kopums tas, ko cilvēki sauc par pasauli, ir VISUMA un MŪŽĪBAS
cilvēces apzinātā daļa.
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Pasaule telpā - v i s u m a apzinātā d a ļ a
Pasaule laikā - m ū ž ī b a s apzinātā d a ļa
V

+∞

TELPA

LAIKS
Dzīve

I

S

U

P
A
S
A
U
L
E

M e g a pasaule

-∞
PASAULE
+∞
Pagātne Tagadne Nākotne

M a k r o pasaule

M i k r o pasaule

M

M

Ū

Ž

Ī

B

A

PASAULE - daudzveidīgu mainīgu
ķermeņu kopums
LAIKS, procesi TELPA, ķermeņi, vides
Procesu ilgstība Ķermeņu, vides telpiskums

-∞

“ES - CILVĒKS” : TE UN TAGAD

S

2. DZĪVE - daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums
Cilvēka dzīve – nemitīgs dzīves vajadzību apmierināšanas process
Apzināta cilvēkdarbība – mērķtiecīga noteiktas dzīves vajadzības
apmierināšana
CILVĒKDARBĪBA kā veselums
VAJADZĪBAS : garīgās un materiālās

CILVĒKDARBĪBA

LĪDZEKĻI : •
•
•
•

VAJADZĪBAS
APMIERINĀJUMS

finansu līdzekļi (nauda)
materiālie līdzekļi (manta)
informācija

cilvēks Pats (garīgais spēks, enerģija un fiziskais spēks,
enerģija)

• laiks
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CILVĒKDARBĪBA kā kopsaistītu daļu veidots veselums
( trīs skatījumi)
Cilvēkdarbība

VAJADZĪBA

APDOMA

VAJADZĪBAS

IZZIŅA

RĪCĪBA

APMIERINĀJUMS

LĪDZEKĻI

VADĪBA

VAJADZĪBA

Cilvēkdarbība
VAJADZĪBAS

IZPILDE

LĪDZEKĻI

GRIBU

VAJADZĪBA

APMIERINĀJUMS

Cilvēkdarbība
VAJADZĪBAS

DARU

BAUDU
APMIERINĀJUMS

VARU

LĪDZEKĻI

Ikviena apzināta cilvēkdarbība ir mērķtiecīga darbība mērķis ir arī ikvienai daudzlīmeņu cilvēkdarbībai, kopumā veidojot hirarhisku
cilvēkdarbības mērķu struktūru. Šo struktūru tai atbilstošās sazarotās shēmas dēl
bieži sauc par mērķu koku. Šajā sakarā varam uzrādīt vēl arī šādu ceturto
cilvēkdarbību struktūras skatījumu.
MĒRĶIS

VAJADZĪBA

Cilvēkdarbība
VAJADZĪBAS

PROCESS
APMIERINĀJUMS

REZULTĀTS

LĪDZEKĻI

Taču, lai apmierinātu sākotnējo vajadzību, līdz darbības mērķim ir jānonāk tikai atkārtotu cilvēkdarbību izpildē varam sākt ar jau agrāk uzstādīto mērķi.
Visbeidzot - tikai mērķtiecīgas cilvēkdarbības kopumā veido jēgpilnu,
pilnvērtīgu ikviena cilvēka un sabiedrības dzīvi. Mērķis ikvienai cilvēkdarbībai
piedod jēgu, dzīvei ir jēga, ja tai ir uzstādīts un tiek īstenots mērķis, pastāv vairāk
vai mazāk apzināts dzīves mērķu koks. Citiem vārdiem, sistēmiskā domāšanas
apzināšana un izmantošana sekmē mērķtiecīgas, jēdzīgas dzīves plānošanu un
īstenošanu.
A.Broks
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Cilvēkdarbību hierarhijas uzskatāms raksturojums
(divlīmeņu cilvēkdarbības struktūras vizualizācija : ikviena darbība un
ikvienā tās daļa veidojas kā dzīves fraktālis “izziņa-apdoma-rīcība”)

Cilvēkdarbība
APDOMA

IZZIŅA

Izziņa Apdoma Rīcība

Izziņa Apdoma Rīcība

RĪCĪBA

Izziņa Apdoma Rīcība

DZĪVE - cilvēkdarbību kopums
CILVĒKDARBĪBA – DZĪVES FRAKTĀLIS

IZZIŅA
1
Sajušana
(redze,
dzirde,
tauste)

APDOMA

2

3

Sajustā
apzīmēšana
(tēli,
jēdzieni)

4

Sajustā
apraksts

VĒRTĒŠANA

5
Mērķa
noteikšana

RĪCĪBA
6

7

8

Lēmuma
pieņemšana

Rīcības
plānošana

Līdzekļu
piesaiste

VADĪBA
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Bauda – atgriezeniskā saikne cilvēkdarbību vadībā
VAJADZĪBAS
GRIBA - apzināta vajadzība
IZPILDE

VAJADZĪBAS
APMIERINĀJUMS

BAUDA

VARA - līdzekļu nodrošinājums
LĪDZEKĻI

Mērķtiecīgu cilvēkdarbību vadības process
( t r ī s vērtēšanas mērķtiecīgas rīcības apdomā)
APDOMA
IZZIŅA

VĒRTĒŠANA

Mērķa
noteikšana

Lēmuma
pieņemšana

RĪCĪBA

Griba (apzināta darbības vajadzība

Sajustā
apraksts

kā vērtība)

Bauda
Sajustā
apzīmēšana

Rīcības

(procesa mērķtiecības
rādītāja)

Apmierinājums
Sajušana

plānošana

Līdzekļu
piesaiste

(sasniegtais
rezultāts)

LĪDZEKĻI

Rīcības izpilde

Atgriezeniskā

saikne

VAJADZĪBAS

APMIERINĀJUMS

VAJADZĪBA

Cilvēkdarbību vadības un izpildes attiecību hierarhija
Izpilde
V A D Ī B A (Brīvība un Atbildība)
I Z P I L D E (Tiesības un Pienākumi)
Vadība
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3. SABIEDRĪBA kā daudzveidīgu cilvēku kopums
Sabiedrības mainība visapkārt mums un mēs mainībā
( mūžības likums )
Noslēdzies 20. gadsimts, viens no sarežģītākajiem gadsimtiem Pasaulē, Eiropā,
Latvijā. Līdz ar 21.gs. sākumu mūsu dzīve ieiet jaunā fāzē - notiek visaptveroša DZĪVES
GLOBALIZĀCIJA.
Visapkārt ārkārtīgi strauji ienākas ZINĀTNES UN TEHNIKAS PROGRESA AUGĻI. Gan
globālā, gan lokālā mērogā jūtami aug mūsu dzīves daudzveidība un temps - DZĪVES
SAREŽĢĪTĪBA.
Sabiedrības dzīves industriālo attīstību nomaina superindusrializācija (automatizēta
lielražošana), dabisko - mākslīgais. Akcenti darbā un sadzīvē no ražošanas pāriet uz
patērēšanu. Bezdarba rēgs klīst pa pasauli un tajā pat laikā krasi pieaug augsti kvalificētu
speciālistu pieprasījums. Sabiedrības polarizējas un aug sociālā spriedze. Globalizācija
šodien izvēršas par Rietumu vareno politekonomikas (brīvā tirgus ekonomikas un
liberālisma politikas) aktīvu izplatīšanos visas pasaules mērogā. Īpaši aktualizējas
MŪSDIENU RIETUMNIECISKĀ DZĪVESVEIDA ILGTSPĒJĪBA.

LPSR

LR

PSRSavienība
1991
Brīvlaišana

Pārmaiņas -

gadsimtu mija

ESavienība
2004
Iestāja ES

Noslēdzies gadsimts, kurā Latvija trīs reizes pārdzīvoja austrumu-rietumu
dzīvesveida orientācijas maiņas. Krasi mainoties situācijai pasaulē un atgūstot valstisko
neatkarību, tagad vienmēr un visur atkal ir jādomā pašiem ar savu galvu, un tas nav viegli.
Taču laiks dziedē - pamazām noskaidrojas prāts, noplok pārlieku sabangotās jūtas un sava
atjaunotā galva atgriežas pie sava pamata. Mūsu dzīves tālākattīstībai īpaši nozīmīga kļūst
galvas un pamatnes vienotība.

Globalizācijas parādība cēloņseku skatījumā
CĒ L O Ņ I
Rietumu politekonomika :
liberālisms politikā
un brīvais tirgus ekonomikā

Zinātnes un Tehnikas revolūcija:
transporta, enerģijas, informācijas tīkli,
rūpniecības, lauksaimniecības, sakaru
superindustrializācija
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Mūsdienu Rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība
Modernās ZINĀTNES
Un tehnikas r e volūcija
KRISTIETĪBAS attīstība, izplatība

I gs.

X gs.

Zinātnes
un tehnikas
progress

n .10 0 Pārveidotu dzīvo būtņu tīkli

ĢENETIZĀCIJA

n .10 1

DATORIZĀCIJA

H

A N I Z

Ā

C I J

Datortīkli

n .10 2

E L E K T R I F I K Ā C I J A
M E

XXgs.

R e nesanse
R e formācija

Energotīkli

n .10 3 gadi Transporta tīkli

A

Zinātnes straujā progresa un tā rezultātu plašās izmantošanas rezultātā cilvēces
dzīvesvide kļūst arvien mākslīgāka jeb tehniskāka, kamēr dabasvide jau prasa īpašu aprūpi un
aizsardzību pret cilvēku saimnieciskajām darbībām. Strauji veidojas mākslīgajai dzīvesvidei
jeb tehnovidei atbilstošs t e h n o c i l v ē k s.

Individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē.
Sabiedrības, personas dzīves ceļa
TOTALITARISMS

ANARHIJA

kreisā puse

Sociāldemokrātija
SOCIĀLISMS
KOLEKTĪVISMS
Kalpošana
Sadale
Dominē KOLEKTĪVAIS,
individuālais opozīcijā
Dominē DZĪVE kā kolektīva saskaņa

labā puse

D
E
M
O
K
R
Ā
T
I
J
A

Liberāldemokrātija
LIBERĀLISMS
INDIVIDUĀLISMS
Saimniekošana
Tirgus
Dominē INDIVIDUĀLAIS,
kolektīvais opozīcijā
Dominē DZĪVE kā personu cīņa

Sabiedrības dzīves sistemoloģija
SOCIĀLISMS
Līdzsvarota sabiedrība
LIBERĀLISMS

A.Broks
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Mūsdienu sabiedrības / valsts dzīves pamatstruktūra
Izglītība
POLITIKA

EKONOMIKA

Zinātne un
Māksla

Valsts
aizsardzība

Veselība

Valsts

ārējā

vide

Tradicionālas Rietumvalsts organizātoriskā struktūra
V a l s t s v a r a - sabiedrības dzīves v i r s v a d ī b a
Likumdošanas vara / Izpildvara / Tiesu vara

Valsts sabiedrības dzīves
sabiedriskais sektors
/ sabiedriskās iestādes,
organizācijas /
Piem.,
izglītojošo darbību
īstenojošās sabiedriskās jeb
nevalstiskās institūcijas

Valsts sabiedrības dzīves
valstiskais sektors
/ valsts iestādes,
organizācijas /
Piem.,
izglītojošo darbību
īstenojošās
valsts institūcijas

Valsts sabiedrības dzīves
privātais sektors
/ privātās iestādes,
organizācijas /
Piem.,
izglītojošo darbību
īstenojošās
privātās institūcijas

Saimnieku (vadītāju) un kalpu (izpildītāju) attiecību hierarhija
Izpilde
V A D Ī B A (Brīvība un Atbildība)
I Z P I L D E (Tiesības un Pienākumi)
Vadība
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Latvija iesaistas pasaules globālajos procesos un strauji liberalizējas.
Mūsu dzīves kreiso ievirzi nomaina labējā, kolektīvo dzīvesveidu - individuālais.
Sociālistiskās sadales vietā nāk brīvais tirgus, kā visaptveroša dzīves pamatvērtība
iesakņojas nauda. Kalpošanu būtiski papildina saimniekošana un visa notiekošā gaitā
sabiedrība pārnoslāņojas.
Arvien lielākas sabiedrības daļas dzīve rit cilvēku pašu izveidotajos nedabiskajos
transporta, energoapgādes un datortīklos, kuru trūkums jau tiek uztverts kā nopietns dzīves
apdraudējums. Tehnocilvēka fizioloģisko pamatu pilnveidos modernā ģenētika - gēnu
inženierija. Taču tehnocilvēka apziņā rodas plaisa - racionālais pārņem emocionālo, zūd arī
līdzsvars starp intelektu (gudrību) un morāli (tikumību).

Mūsdienu dzīvi pilnvērtīgi īstenos un tālākattīstīs tikai tās valstis un tie
cilvēki, kas būs spējīgi (griboši un varoši) pietiekami ātri un saturīgi
orientēties sarežģītajos (daudzveidīgajos un strauji mainīgajos) dzīves
procesos.
Mēs, latvieši, materiālajā ziņā nekad nevarēsim sacensties ar lielajām tautām, un
mums pēc tā arī nav jātiecas. Mums ir jācenšas būt stipriem garīgā laukā, it īpaši
mākslā un zinātnē, izkopjot savas nacionālās īpašības. Tas ir mūsu galvenais uzdevums, ko
pildot audzināsim ne vien sevi, bet arī citas tautas.
J.A.Students “Vispārīgā paidagoģija” (1933)
Bet garīgā darbība taču nav tikai zinātne un māksla - kalpošana zinātnei un mākslai !

Vai latviešiem būt arī saimniekiem ?
KĀDU KAM DZĪVES PIEREDZI KĀDAI DZĪVEI ?
Dzīves pieredze
dzīvei

Dzīves

EKSISTENCEI

VIRZĪBAI

dzīvē

Fund. un
lietišķā
pētniecība

Dzīvesvides
uzraudzība, apkope,
atjaunošana

Dabasvide
Cilvēkvide
Tehnovide

Saimnieciskā
jaunrade

Zinātnes un mākslas
sasniegumu
izmantošana

Dabasvide
Cilvēkvide
Tehnovide

Radošai
iedvesmai

Sadzīvei,
izklaidei

Dabasvide
Cilvēkvide
Tehnovide

Dzīvesvide

Dominē
ZINĀTNISKĀ

PRĀTS
(atziņas,
jēdzieni izpratne)
Dominē

SAIMNIECISKĀ

GRIBA
(vajadzības,
līdzekļi izdarība)
Dominē

MĀKSLINIECISKĀ

JŪTAS
(emocijas,
tēli iztēle)

Kā mēs gribam d z ī v o t kāda ir mūsu dzīvei nepieciešamā dzīves pieredze (izglītība) ?
A.Broks
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PASAULE kā daudzveidīgu parādību kopums
Studiju kursa 1.daļas - cilvēces Lielo Domu kvadrāta apzināšanas
noslēgumā atgriežamies pie jēdziena PASAULE, kuru vairāk vai mazāk jau
esam apzinājuši citu Lielo Domu sakarā. Tas bija saprotami, jo visi jēdzieni ir
atbilstoši kopsaistīti un apdomājot kādu no tiem atsevišķi, kontekstā vai fonā
vienmēr ir jāievēro arī citi.
Pasaule ir tas, ko mēs par tādu saucam - ir dažādas pasaules, tāpēc
vienmēr ir jāprecizē, par kuru pasauli iet runa.
Piedāvātais jēdziena PASAULE
skaidrojums satur trīs
hipersuperfundamentālus atslēgas vārdus - parādības, daudzveidība,
kopums. No katra šī vārda/jēdziena var atvasināt tiem pakārtoto jēdzienu
kopas, kas dažādos aspektos detalizē mūsu pasaules skatījumu un redzējumu.
Divas pasaules : sajūtamā (konkrētā, materiālā, objektīvā) pasaule un
domu (abstraktā, ideālā, subjektīvā) pasaule.
Saturs un Forma - filozofija un psiholoģija - kas un kā pastāv
sajūtamajā pasaulē un kā tas atveidojas cilvēka apziņā. Atsevišķais un
vispārīgais - lietu un procesu analīze un sintēze, veselā un daļu attiecības.

PASAULE daudzveidīgu parādību kopums

Salīdzinot sajustās
parādības, cilvēks
konstatē sajustā
dažādību, atšķirības parādības (lietas un
procesus) raksturojošo
īpašību daudzveidību.
Pasaule pastāv,
pastāvot mainībā
pastāvošai parādību
(lietu un procesu)
daudzveidībai .

Sajūtamās parādības
ir mainīgi ķermeņi jeb
lietas un procesi.
Parādību apraksts - lietu
un/vai procesu
iespējamo stāvokļu
atveids cilvēka apziņā
un tās ārējos
paplašinājumos.
Parādības (lietas un
procesus) apzina, lai
izmantotu.
Parādības (lietas,
procesus) raksturo to
īpašības.

Kopums kopsaistītu daļu
veidots veselums.
Visa cēlonis - visa
kopsaistība
(kvantitatīvā aritmētiskā vai
kvalitatīvā sinerģiskā).

Visi apzinātie jēdzieni (domas) pastāv kopsaistībā !
A.Broks
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Pauls Dāle
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
PAR CILVĒKU UN GARA KULTŪRU
RĪGA 1994 (atkārtots izdevums)
*******************************************************
Izvēlēti citējumi
DZĪVES VALDNIEKI
Laimīgas ir tautas, kuras valda un vada stipri, taisnīgi un gudri
karaļi un valdnieki. Taču karaļu pasaulē ir maz, ne visi tie gudri un stipri, īsti un lieli valdnieki. Vēl laimīgāka ir tauta, ja tai ir daudz cilvēku, kuri ir
un var būt dzīves valdnieki, - valdnieki un uzvarētāji bez troņa, sceptera un
citām ārējām goda un varas zīmēm, bet ķēnišķīgi bagāti un stipri garā, iekšējā
spēkā un gudrībā, dvēseles brīvībā un ikdienas darbā. Tie uzvar dzīvi, likteni
un nāvi, jo nāvi uzvar tas, kas tās nebaidās un droši līdz galam nostaigā mūža
gaitas, piepildīdams savu sūtību, savu „es”.
Dzīves valdnieku likumi un spēks ir ticība sev, dzīvei un mūžībai,
pašsavaldība, drosme, pacietība un izturība, cieņa pret pienākumu un darbu,
patiesa laipnība pret savu tuvāko, uzticība garam, radīšana un dzīves
veidošanas prieks. Viņus apgaro dziļa godbijība pret likumu, kas stāv pāri
cilvēkam un cilvēka varai, viņi ir gatavi nest upurus, ja pienākums to prasa.
…………………
Dzīves valdnieki mīl dzīvi un prot to darīt skaistāku, pilnīgāku.
…………………
Dzīves valdnieki neļauj dzīvei palikt par „garām palaistu izdevību
virkni”, jo viņi ir droši iecerētāji un stipri izdarītāji.
…………………
Par dzīves valdnieku un meistaru var kļūt ikviens, kam piemīt gribas
stiprums, gara spēks, drosme, neatlaidība, ikviens, kas dzīvi neapsūdz un
nenolād, bet apliecina un svētī to, dara to bagātāku, skaistāku, ikviens, kas
cīnās un kuram dzīve liek uzvaras vainagu, ko svētījis pats Dievs. Neviena
diena, neviena stunda nav par vēlu, lai pēc šī vainaga sniegtos, ja tikai sevī
sadzirdam aicinājumu: „Esi un topi dzīves valdnieks!”

A.Broks

Studiju materiāls

PCSD

2011-12

16

