
Okazionālismi
Es neesmu pārdabiski gudrs, bet man piemīt tieksme uz zinātkāri.
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Sveiciens 
okazionālismiem 
dzimšanas dienā!

Mēs nespējam noticēt savām acīm, jo grandiozā diena ir

pienākusi. Radoši izdomāti okazionālismi šodien nosvinēs

savas pirmās pastāvēšanas dienas. Uz šo brīdi ir

pietiekami sarežģīti saprast vai mūsu vārdi būs ilgmūžīgi,

bet atceramies, ka cerība zūd pēdējā. Centīsimies

iepazīstināt ar savu veikumu un svinēt kopā ar Jums,

klātesošie klausītāji!





Tukšierīce

▪ Šis vārds ir diezgan pašsaprotams, taču ne tiešā

nozīmē - tukšums ir neliela metafora. Tas paskaidro

un konkretizē vārdu ierīce. Tukšierīce apzīmē ierīci

vai lietu, kura nedarbojas vai nepilda savas noteiktās

funcijas.

▪ Mūsuprāt, šis vārds būtu bieži pielietots un aktuāls

cilvēku sarunās. Ar to būs iespējams apslāpēt savas

dusmas un nomierināt nervus negatīvās situācijās.

Piemēram, neveiksmīgi mēģinot salabot mazā brāļa

saplīsušo telefona kameru, Andrejs iesaucās: ‘’Nekas

nesanāk, kaut kāda tukšierīce!’’
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Ēdienjauda

▪ Kādā aukstā ziemas dienā mēs ar darba kolēģi izdomājām

noorganizēt svinīgas vakariņas, jo pēc fiziski aktīvas un noslogotas

dienas bijam ļoti izsalkuši. Faktiski mūsu okazionālisma vēsture

aizsākās ar mūsu domāšanu par to, ka, apēdot pilnvērtīgu pārtiku,

mēs iegūstam fizikālu spēku un ātrumu. Lasot nelielu fizikas

aprakstu par jaudu, es iedomājos, ka, apvienojot vārdus, iegūst ļoti

spēcīgu vārdu savienojumu, kas savos vārdos ietver visu

noslēpumu - ēdienjauda. Okazionālisms sasaista divus vārdus, kuri

paskaidro – cik tu esi spējīgs uzņemt pārtiku, tik tev būs jauda, lai

veiktu aktīvās darbības.

▪ Mūsuprāt, jaunradītais vārds ar savu bagatīgo pielietojumu ir

aktuāls visās sabiedrības tēmās, kuras ir saistītas ar veselīgu

dzīvesveidu un sevis pilnveidošanu. Vārdu varēs sekmīgi pielietot

gan zinātnieki fizikas aprēķinos, gan arī pavisam radoši cilvēki, jo,

aizdomājoties zemapziņā, tam piemīt asociatīvā domāšana ar

fizioloģisku vajadzību apmierināšanu. Protams, ikviens var

individuāli lemt par jaunvārda pielietojumu, bet atcerieties, ka tam

piemīt sākumā neredzams spēks. Šodienas svinīgajā dzimšanas

dienā Jums ir tiesības brīvi izpausties, lai sapratu, kā šis vārds var

noderēt komunikācijā.
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Bēdāksts

▪ Katrs cilvēks pēc sava rakstura ir atšķirīgs, bet mēs

runāsim par pietiekami neveiksmīgiem cilvēkiem.

Mums šis vārds asociējas ar sabiedrības locekļiem, kuri

ar savu jautrību un dzīvesprieku cenšas sajūsmināt

apkārtējos. Savukārt, pārējie viņu uzskata par

neveiksmīgu un nenopietnu cilvēku, kurš nav atradis

savu patieso vietu savā dzīves liktenī, tāpēc ar savu

dabisko vieglumu atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz citiem.

▪ Vārds tiktu pielietots diezgan bieži, to izmantotu, lai

aprakstītu cilvēkus ar sekojošajām īpašībām – tādus, kuri

cenšas izrādīt jautrību, sajūsmināt apkārtējos, taču tos

neuzskata par nopietniem cilvēkiem. Šādi bieži tiktu

nosaukt cilvēks, kura vietā negribētu atrasties tu pats.

‘’Viņš ir tāds bēdāksts’’ Mēs ceram, ka sabiedrības

uzskati pret šādiem cilvēkiem mainīsies, bet mūsdienās

tas ir sarežģīts uzdevums.
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Grandiozie secinājumi
Svinot dzimšanas dienu, mēs daudz tuvāk iepazinām savu

domāšanu un attieksmi. Kopīgi veidojot okazionālismus, mēs

ne tikai jutāmies laimīgi, bet arī nedaudz bēdīgi. Diemžēl

straujas emociju maiņas ir neizbēgama dzīves sastāvdaļa,

bet ar gribasspēku var sevi noskaņot uz labsirdību. Mums

būs grūti panākt šo vārdu tālāko nākotni sabiedrībā, taču

visticamāk tos paši lietosim ikdienā. Patiesībā bija sarežģīti

izvēlēties starp trim labākajiem vārdiem, jo radās ļoti daudz

jaunu un interesantu okazionālismu.



Paldies par Jūsu uzmanību!


