
VIDEI DRAUDZĪGAS
IZVĒLES CILVĒKA
IKDIENAS DZĪVĒ

Ar praktiskiem piemēriem no paša dzīves… Māris Olte



Kādas ir mūsu šī brīža vērtības. Valstī, 
skolā, ģimenē
◦ Kapitālisma sabiedrība. Naudas- mantu attiecības. 

◦ Patērētāju filozofija. Ārā no acīm- laukā no sirds.

◦ Padomju laika mantojums- filozofija, dominējošo buļļu izskaušana.

◦ Jāizprot paradumu veidošanās ilglaicība- pamats ilgtspējai..
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Izglītība- kā izvērtēt piedāvājumus un 
izdarīt izvēles
◦ Pamatproblēma- ar senām metodēm tagadnē lūkojam 

sagatavot cilvēkus nākotnes situācijām.

◦ Pedagogs vadās pēc intuitīvās izziņas. Vienīgais ceļš.

◦ Hobijs kā pilnveidošanās iespēja.



Vides izglītība. Kādi ir mūsu pamata 
uzstādījumi

◦ Fiziskā kultūra. 

◦Kultūras mantojums.

◦Vēsturiskās lokālās nodarbes kā atslēga uz zemapziņu.

◦Mednieku- vācēju kopiena- visa pamats.



Cik daudzi dzīvojam ģimenē 

◦ Pasules izpratni dod tas, cik daudz māki saredzēt un izprast dabas 
likumus.

◦ Ģimenes jaunāko laiku vēsture. 

◦ Jaunības kults.

◦ Ģimenes vielmaiņa- piemērs ar ziloņiem Taizemē. (V.Rudzītis-
Vectēva smiekli.)



Kāpēc dzīvojam tādā modelī

◦ Mutvārdu vēsture.

◦ Sociālā tolerance. 

◦ Virālā pieredze un intuitīvie risinājumi.



Kur Tava ģimene dzīvo 

◦Kāpēc veidojās pilsētas, to plusi un mīnusi.

◦ Fona troksnis kā apziņas piesārņojums.



No kā ģimene nogurst 

◦ Kas laupa mums enerģiju. 

◦ Uzmanības fokusēšana.

◦ Ģimenes loka apzināta kultivēšana (iespēja satikt savu klonu).



Kā ģimene  atpūšas 

◦ Pirmais atpūtas līmenis- kopīga saimniekošana.

◦ Otrais atpūtas līmenis- dodamies pie draugiem. Nometnes.

◦ Trešais atpūtas līmenis- lidojam pie domubiedriem.

◦ Ceļojumi. Kādi Tev šobrīd ir nepieciešami- kā tos saprast.



Tikšanās ar visu klaidoņu Dievu

◦ Kā izprast to, kas tiešām nepieciešams. 

◦ No kā baidies. 

◦ Mīli savu alerģiju.



Kultūra

◦ Etnogrāfija. Vietvārdi un bērnu vārdi.

◦ Mūzika (kas šobrīd skan fonā).

◦ Literatūra.

◦ Māksla.



Gastronomija

◦ Ko ģimene lieto fiziskajā uzturā.

◦ Lokālie produkti, vēsturiskie produkti.

◦ Produktu iegūšanā pielietojamās pūles kā vēsturiskās piesaistes 

instruments.

◦ Pasaules modes tendences un to vietējā tulkošana.

◦ Medības un makšķerēšana- cēloņsakarība mūsu uzturā.



Gastronomija turpinās

◦ Kā saprast, kas ir nepieciešams un kas- našķis.

◦ 80- 200- 500 kilometru rādiusa princips.

◦ Kā saimnieko saimniecībā.

◦ Permakultūra, cēloņsakarību kultūra, ārstniecības zāles, 

atcerēšanās kā būtisks aspekts.



Ģimenes dārzs

◦ Ko varam izaudzēt paši- treniņpoligons.

◦ Izglītības vieta. Apēst netīru zemeni.

◦ Ieštepselēšanās Zemes mātē.

◦ Suņi, kaķi, vistas, ūdri. Saziņas veidotāji un alerģiju atvairītāji.

◦ Aitas, govis, kazas, cūkas, bites- Apziņas ietekmētāji un uztura 

objekti.



Transporta veida izvēle

◦ Ar kājām;

◦ Ar velosipēdu, savu muskuļu spēku;

◦ Ar zirgu;

◦ Ar tvaika vilcienu;

◦ Ar elektroauto;

◦ Ar autobusu  vai vilcienu;

◦ Ar savu auto;

◦ Zārkā.



Atkritumu rašanās un menedžments

◦ Iepakojuma lāsts.

◦ Komposts.

◦ Šķirotie atkritumi. 

◦ Salabot veco nevis pirkt jauno kā trends.



Pēcvārds

◦ Jūtamies pārāk svarīgi.

◦ Saprast kaut ko no sevis ir visa sākums.

◦ Ja vecāki nebūs paēduši- bērniem nav variantu izdzīvot.


