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Tēzes
1. Ikviena teorija ir “modelis par pasauli”, tādēļ

tā ir tuvāka “iedomātajam” nevis reālajam.
Uzlabots “modelis par pasauli” tuvinās
“reālajam”. Diskusijā par reliģijas mācības
tuvību “iedomātajam vai reālajam” uzvar
”iedomātība”, un tas nav pārmetums, jo
“modeļi”/teorijas ir “iedomas” par īstenību.

2. Ja reliģijas mācība ir “modelis par īstenību”,
tad arī reliģijas problēmjautājumi ir jārisina kā
tehniski, loģiski uzdevumi, kuriem var
pielietot, piemēram, izgudrošanas uzdevumu
risināšanas metodes.
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1. Tēmas aktualitāte

2. Cilvēka uztveres modelis

3. Reliģijas problēmjautājumi
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Konferences tēma "Reliģija: reālais un iedomātais".
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Cilvēka domāšanas 
modelis



Neirolingvistiskā programmēšana

”Karte nav teritorija”

“Karte” kā software (programma), atbilstoši kurai cilvēks dzīvo. 
Programmēt – pārveidot karti, lai mainītu uztveri un tam sekojošu rīcību



Kognitīvā psiholoģija/Kognitīvi 
bihevioreālā terapija

1. Kognitīvā aktivitāte ietekmē uzvedību.

2. Kognitīvajai aktivitātei var izsekot un to var mainīt.

3. Vēlamā uzvedības izmaiņa var tik iegūta caur 
kognitīvo izmaiņu.

Dobson, K.S., Dozois, D.J.A. Historical and Philosophical Bases of the Cognitive-
Behavioral Therapies. lpp. 3-38, no ed. Dobson, K.S., Handbook of Cognitive-Behavioral 
Therapies, 3rd edition, THe Guilford Press, 2010



Zinātniskā pasaules aina



Modeļu veidošana fizikā



Cilvēka domāšanas modelis
1. Cilvēks veido [savu] “pasaules ainu”;

2. Cilvēks [loģiski] rīkojas, atbilstoši šai “pasaules ainai”.

3. Cilvēks mainīs rīcību, ja mainīsies viņa “pasaules 
aina”.

Papildus:

4. Cilvēks izjūt “sirdsāpes”, ja ir problēmas viņa “pasaules 
ainā”, piemēram, tajā ir pretrunas. Sirdsāpes ir 
idektifikators problēmai “pasaules ainā”. Šī problēma ir 
jārisina.

5. “Pasaules ainas” problēmas var risināt kā konkrētu 
tehnisku uzdevumu. “Pasaules ainas” problēmas var 
attēlot shematiski.
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Piemērs 2
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Piemērs 4

“Buridan's ass”



Piemērs 5



Piemērs 6



Izgudrojumu risināšanas 
teorija TRIZ



TRIZ
• Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ)

• Padomi izgudrošanas uzdevumu 
risināšanai

G.Altšullers
(1926-1998)



Pretruna un to risināšana

Uzlabojot A

Uzlabojas B

Pasliktinās C

Tehniskā pretruna

40 tehnisko pretrunu risināšanas metodes

• Sadalīt daļās
• Izdarīt vispirms
• Izdarīt ātri
• Lieto kopijas u.c.

39 parametri, starp kuriem notiek pretrunas.
Risinājumu atrašanas matrica

Objekts

Prasība DPrasība anti-D

Fizikālā pretura

Fizikālās pretrunas risināšanas padomi:

• Atdalīt telpā
• Atdalīt laikā
• Sadalīt starp sistēmu un virs-sistēmu
• Lietot fāzu pārejas
• u.c.



Tehnisko pretrunu risināšanas 
matricas paraugs



Dialektika

Filozofijā:

• Sokrāts, Aristotelis

• Hēgelis, K.Markss

Teoloģijā:

• Karls Barts (1886–1968) 

• Emils Brunners (1899–1966)

Tēze Anti-tēze

pretruna

Sintēze

Diskusija starp pretējiem viedokļiem, meklē kopēju 
risinājumu.



Reliģijas prakses 
problēmjautājumi



Kristietis un neticīgā sabiedrība

? ?  ?



Kristietis un neticīgā sabiedrība

Pretruna



Kristietis un neticīgā sabiedrība

Risinājums
Risinājums – izdalīt “telpā” – dažās jomās būt vienotam ar baznīcu 
un citās ar ne-baznīcu; 
Risinājums - ar baznīcu ir vienots Dieva atzīšanā, ar ne-ticīgiem ir 
vienots, ka mīlestībai ir vērtība, ka baznīcā ir nepilnības, ka baznīcā 
viss nav pierādāms. 
Slikts risinājuma īstenojums: liekulība (baznīcā runā vienu, ārpus 
baznīcas citu; lai gan tas ir pretrunas atdalīšanas veids)



Gaidīšana uz Dievu



Gaidīšana uz Dievu pret Darīšana



Gaidīšana uz Dievu pret Darīšana

Mana rīcība

Vajag gaidīt, 
Ne-darīt

Ne-vajag gaidīt, 
Darīt

Risinājums:
Atdalīt telpā/laikā
Ir laiks, kad dara, un ir laiks kad nedara, kad gaida uz Dievu (un lūdz).
Ir jomas, kuras dara, un ir jomas, kurās gaida uz Dievu.



Teoloģijas/filozofijas mācīšanās

Ir jāmācās

Lai vairāk saprastu un nonāktu tuvāk 
patiesībai

Iegūtie uzskati var atšķirties no 
baznīcas viedokļa un tādēļ var 

nepatikt baznīcai.



Teoloģijas/filozofijas mācīšanās

Priekšstati par Dievu

Ir jāuzlabo, lai risinātu problēmas un 
neskaidrības. 

Nav jāuzlabo, lai nenonāktu pretrunā 
baznīcas mācībai. 

Risinājums. 
Fizikālās pretrunas risinājums – “atdalīt telpā”.

Izdalīt jomas, kurās palikt ar tādiem pašiem uzskatiem kā 
baznīcas mācībai. Piemēram, par Jēzus atzīšanu par Dieva sūtīto.
Izdalīt jomas, kurās veidot jaunus priekšstatus kuri var atšķirties 
no baznīcas viedokļa. Piemēram, par Bībeles pamatotītbu.
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