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3.

ZÁKLADNÍ OPERACE
S INFORMACÍ

Je nìkolik základních operací, které lze s informací provádìt, aby mohlo být naplnìno to, co si nese v definici, tj. aby mohla organizovat nebo v organizovaném stavu
udrovat. Jsou to operace získání, pøenos, ukládání (pamatování), zpracování a vyuití
informace. Také bychom nemìli zapomenout na operaci, která není ryze technická, jako
pøedchozí, ale je v dnení dobì neobyèejnì aktuální. Je to obchodování s informací,
ale to je vlastnì jiný zpùsob vyuití informace.

3.1 Získání informace
Získání informace je dùsledek tázání se, a ji ústnì, nebo technicky, tj. mìøením.
Otázka je vlastnì výbìrovým filtrem, který z nepøeberného mnoství vnìjích podnìtù
zamìøí èinnost hledání. Pro bìnou lidskou praxi to znamená vyslovit otázku a pak hledat
moné zdroje informace, o kterých pøedpokládáme, e tuto informaci mají  rodièe, uèitel,
kola [32], kurz, èlánek, kniha, Internet, praxe = vlastní nebo cizí zkuenost, ...
V technické realizaci se získání informace odvíjí od problému, který máme øeit
a od odpovídající volby velièiny, která má na naí otázku odpovìdìt, od volby odpovídajícího èidla a místa zabudování tohoto èidla. Volba velièiny nemusí být vdy snadná
a jednoznaèná, protoe o stavu systému mùe vypovídat více fyzikálních velièin (napø.
výku hladiny v nádri mùeme zjiovat plovákem, tlakem sloupce kapaliny, váením
nebo ultrazvukem), stejnì tak volba konkrétního èidla a volba místa mìøení nemusí být
jednoznaènou záleitostí. Bývá èasto ovlivnìna zkuenostmi øeitele.
Napø. pro bezpeèný stav papiòáku nesmíme pøekroèit urèitý tlak. Jistí se to obvykle
tlakovou pojistkou  pojistným ventilem, který v sobì sluèuje funkci mìøení tlaku
i odpovídajícího zásahu, tj. odtlakování. Existovaly také konstrukce, které jistily tlak
tepelnì závislým ventilem  jakousi tavnou pojistkou, která se roztavila zvýeným teplem, které odpovídalo zvýenému tlaku a tím uvolnilo odfukový otvor.
Nìkdy pro zjitìní urèitého parametru (mìøení úèinnosti, výkonu apod.) nestaèí jen
jedna fyzikální velièina a pak je tøeba hledat optimální volbu zdrojových informací,
které je tøeba následnì jetì zpracovat  napøíklad vynásobit.
Proces získávání informace je zdánlivì jednoduchý, avak je provázen mnohými
problémy, které vyplývají z podmínky kompatibility, vèasnosti a relevantnosti. Zpùsob
získání informace mùe velmi podstatnì ovlivnit její výsledné vlastnosti tj. pravdivost,
vèasnost a relevantnost. Speciální metodou získávání informace je metoda èerné

A
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skøíòky11) (viz obr. 3.1). Pomocí této metody se zjiují vlastnosti sloitých soustav,
které mají být øízeny a to tak, e na vstup soustavy, která je v klidu (ustáleném stavu)
pøivedeme signál pøedem definovaného prùbìhu (napø. zmìna velièiny skokem,
harmonický signál, definovaný impulz) a na výstupu pak sledujeme, jak se signál
prùchodem soustavou zmìnil. Tak mùeme usoudit na vlastnosti zkoumané soustavy.
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Obr. 3.1

Odezva èerné skøíòky

Zcela speciální kategorií získávání informací je vojenské a prùmyslové zpravodajství.

3.2 Pøenos informace
Pro pøenos informace je definován pojem kanál:
Kanál je cesta pøenosu informace mezi vysílaèem a pøíjemcem jakkoli uskuteènìná.
Vysílaè i pøijímaè, mohou být jak èlovìk, tak i pøístroj. Posel, holub, listono, drát,
atmosféra, trubka, obrazovka atd. jsou také moné èlánky informaèního kanálu (obr. 3.2).
UM

zdroj,
vysílaè

modulátor

demodulátor

pøijímaè

KANÁL
Obr. 3.2

Zobrazení informaèního kanálu

Kadý kanál je urèen prostøedím, ve kterém je vytváøen. Toto prostøedí mùe být
pøirozené nebo umìlé. Víme, e se ve vodì i ve vzduchu a nakonec i v pevné hmotì
mohou íøit rùzné signály = informace. Jak pøirozená, tak i umìlá prostøedí mají své
specifické vlastnosti, které ovlivòují technické vlastnosti pøísluného kanálu. Stejnì tak
i rùzné energie mají své specifické vlastnosti a tak je vdy nutné pøi tvorbì pøenosového

11)
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Neplést si s èernou skøínkou pouívanou v letadlech, která slouí pouze k záznamu dùleitých
informací v èasovém úseku vázaného na letové potíe èi katastrofu.
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mezi duchem a majetkem za nepøítomnosti moci odpovídají tvoøivosti,
pøi záporné informaci destrukci,

n

vztahy mezi mocí a majetkem za nepøítomnosti informace odpovídají pojmu
ignorance èi nevìdomosti, zde znaménko informace nemá význam.

Protiklady u prvých dvou vztahù odpovídají situaci poklesu nebo nárùstu entropie,
protoe èlovìku, jako zatím jedinému známému tvoru (alespoò si to pynì myslíme),
byla dána monost volby mezi dobrem a zlem a tedy mezi poklesem nebo nárùstem
entropie v dùsledku jeho èinù. Vztah mezi mocí a hmotou je bez protipólu, protoe
postrádá hybatele  ducha. Z toho vyplývá, e duchovní vývoj je pro èlovìka velmi
podstatný a vlastnì by mìl dominovat. Duchem se toti èlovìk výraznì odliuje od
okolního svìta. Souèasný svìt západní civilizace ji v podstatì dosáhl naplnìní své
hmotné stránky (má v podstatì ve, co potøebuje k bezstarostnému ivotu, tj. nemusí se
obávat o svou hmotnou existenci) i s tím související stránku moci (ekonomicky ovládá
svìt), ale zatím má ohromné manko v rozvoji své duchovní stránky. Pomocí ducha by
mìl èlovìk udrovat rovnováhu systému. V naem globalizovaném svìtì je to minimálnì prostor planety Zemì. Nebo nedostatek ducha u tìch, kteøí mají moc a majetek
se projevuje jako ignorance, která na druhé stranì u lidí, kteøí nemají majetek, ale mají
moc (sílu) ve své mase (duch masy se blíí obvykle nule), vyvolává nenávist.
DUCH

tvoøivost

emoce (láska)

MAJETEK
(hmota)

nevìdomost

MOC
(energie)

ignorance
emoce (nenávist)



destrukce
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(záporná informace)
Obr. 5.2
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Filozofický aspekt  èlovìk × informace
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11.

INFORMACE A MEDICÍNA

Pøijetí informace jako tøetí základní kategorie, která se podílí podstatnou mìrou na
vzniku a vývoji nám známého vesmíru má významný dopad i na pøijetí dosud odmítaných léèebných postupù a i celých disciplín léèení. Léèebné postupy, které se dosud
vymykají postupùm pøednáeným na euro-amerických lékaøských fakultách, jsou pøevánou vìtinou lékaøské obce odmítány nebo pøijímány s velikou nedùvìrou. Dalím
hlediskem, které generuje odmítavý postoj je fakt, e informace (pokud vùbec) je dosud vnímána v jiné rovinì a není svazována se svou exekutivní mocí, kterou ve skuteènosti má. Urèitý vliv jistì také budou mít farmaceutické koncerny, které nerady vidí
léèebné metody, které se, obvykle bez problémù, obejdou bez jejich produktù. Dalím
dùvodem je, e nìkteré léèebné postupy provádìjí léèitelé bez lékaøské aprobace a kontrola nad jejich èinností je problematická a jak je obecnì známo, podvodníci a zneuivatelé se vyskytují od té nejnií úrovnì lidských èinností a po parlament a vládu. Snad
poslední dùvod odmítání je obtíné dokazování vlivu èehosi nehmotného. Na druhou
stranu je potøeba upozornit i na to, e neexistuje skuteènì vánì mínìná snaha ovìøovat
netradièní postupy a pokud se i taková ovìøení objeví jsou buï zpochybòována, nebo
ignorována.
Smutný je pøípad ovìøování výsledkù metody MUDr. Fortýna, který zjistil, e nìkteré rakovinné nádory zahynou, pokud se jim zamezí vyivování krevní cestou. Jeho
výsledky byly odmítány pøedevím proto, e se pøedpokládalo, e organizmus pacienta
bude otráven zbytky rozkládající se hmoty nádoru. A navíc to bylo proti vem standardním léèebným zvyklostem. A na silný nátlak laické veøejnosti se uspoøádal pokus, který mìl prokázat jak to vlastnì je. Bohuel výbìr pacientù byl takový,
e pøedurèoval výsledek pokusu. Vichni vybraní pacienti byli po pøedchozí intenzivní
léèbì, vèetnì ozaøování a chemoterapie, a byli tzv. odepsaní. Navzdory tomu vak
byla pokusem vylouèena hlavní námitka oponentù MUDr. Fortýna. ádný z pacientù
nezemøel na sepsi (otravu) po rozkládajících se zbytcích nádorù. Pøíèina smrti byla pøedevím totální vyèerpanost a ztráta imunity po pøedchozí drastické léèbì. Ovem nelze
s jistotou tvrdit, e by se tito pacienti vyléèili, kdyby se nová metoda pouila døíve.
Nikdo toti nemùe vìdìt, zda ji skuteènì nebyli na øadì. Kdy si pøipomeneme
pohádku Daøbuján a Pandrhola, kde bylo mono léèit pouze, kdy smrtka stála u nohou
pacienta. Kdy stála u hlavy, léèit se nesmìlo a ani to nemìlo cenu. Souèasní lékaøi
a léèitelé38), kteøí jsou na výi, toto vìdí, a proto se vdy v duchu ptají zda smìjí léèit.
To ale neznamená, e kdy nesmìjí léèit, odejdou od pacienta. Pomohou mu vak dùstojnì opustit pozemské bytí.
38)

A

V dnení dobì ji existuje znaèné mnoství vysokokolsky vzdìlaných lékaøù, kteøí jsou schopni
pouívat i nìkteré léèitelské praktiky a jsou s nimi velmi úspìní.
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Natìstí stále pøibývá erudovaných lékaøù, kteøí vedle základní alopatické medicíny
také pouívají nìkteré alternativní postupy.
Velmi diskutovanou je také homeopatická medicína, která bývá nejèastìji odmítána
námitkou, e jde pouze o placebo efekt. Ovem my ji víme, e placebo efekt je pùsobení informace na organizmus.
Cituji zde Vojtìcha Novotného výòatkem z [24]:
Nae euroamerická medicína nazývá magickou sloku léèby placebo efektem a zjevnì
si s ní neví pøíli rady. Jev je to natolik významný, e s ním musí poèítat vekeré testy
klinické úèinnosti lékù a léèebných postupù. Kontrolní skupinou pøi nich nejsou (jak by
bylo lze naivnì oèekávat) pacienti neléèení, nýbr pacienti léèení pouze magicky, tedy
neúèinným placebem. Zatímco léky vyvinuté rigorózní medicínskou vìdou úèinkovat
mohou, ale také nemusí, magie úèinkuje vdy a musí být tedy do designu klinických
experimentù zahrnuta, a u si o tom striktnì racionální vìdci myslí cokoli.
Poèet studií, snaících se zvyovat léèebný úèinek placeba, èili dále zdokonalovat metodiku magické léèby, je pozoruhodnì malý ve srovnání s masivním úsilím o zlepení úèinnosti lékù. Vývoj ve spoleèenském postavení evropských lékaøù od neomylných autorit
v bílých plátích ke kvalifikovaným servisním opraváøùm naich organizmù vede pravdìpodobnì k dalímu poklesu úèinnosti magické léèby v naich nemocnicích.
Není tedy divu, e i u nás se magie oddìluje od institucionálního zdravotnictví a tradièní
roli amanù na sebe berou léèitelé. Mnozí lékaøi ovem magickou roli svých kolegù ne
zcela chápou a vìøí, e obliba léèitelù je pouze dùsledkem nedostateèné osvìty
a informovanosti lidu o výdobytcích vìdecké medicíny. Pohorují se dokonce i nad tím,
e léèitelé pracují s placebem. To je ovem toté, jako kdyby si nìkdo stìoval na lékaøe,
e si usnadòuje práci penicilínem.
V kadém pøípadì pacientùm, zdá se, nikterak nevadí, e byli vyléèeni nevìdecky, a tedy
jaksi nepatøiènì

11.1 Nový pohled na oèkování
Oèkování (vakcinace), objevená Luisem Pasteurem39) spoèívá v tom, e se do
organizmu, který má být chránìn, vpraví malá dávka oslabených nebo znekodnìných
bakterií nebo virù, které v tìle pøíjemce odstartují obrannou reakci imunitního systému,
který se nauèí s vetøelcem bojovat jednak tím, e má vetøelce pøeèteného, jednak tím,
e si bìhem prvotní reakce organizmu na oslabeného vetøelce mùe pøipravit pomocné

39)
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Louis Pasteur (18221895) francouzský chemik a bakteriolog, zakladatel stereochemie,
mikrobiologie a imunologie. Objevil optickou aktivitu chem. látek. Objevil monost oèkování
proti snìti slezinné (1881) a vzteklinì (1885). Zaloil svìtové støedisko studia patogenních èinitelù
a prevence nakalivých chorob (Pasteurùv ústav v Paøíi 1889).
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12.2 Co je to Due
Nìkteøí jedinci jsou schopni existenci Due popøít, nìkteøí na to nemají odvahu,
protoe co kdyby. Nìkteøí v existenci Due vìøí. Jen málo lidí vám øekne, e VÌDÍ,
e Due je. Skeptici na to odpoví: Doka to.
Lidská Due je pojem, který se táhne s èlovìkem od jeho sebeuvìdomìní se. Pro
vìtinu je to spjato s nìjakou formou náboenství, protoe církve s pojmem Due pracují. Pøesto to s náboenstvím nemá co dìlat, jako nemá s náboenstvím co dìlat existence lidského vìdomí, mozek aj.
Dùkaz Due se zdá nemoný. Alespoò pokud máme na mysli jeho hmatatelnost.
Jak také, kdy Due byla a je vnímána jako nehmotná, jako jakési fluidum, podobnì
jako kdysi energie. Ale v matematice existuje celá kála dùkazù, které jsou schopny
dokázat existenci nehmotných vazeb a vztahù. Jsou nepøímé a pøesto se povaují za
vìdecké.
Práce Raymonda Moodyho, který se ve své knize ivot po ivotì [27] z roku 1975,
zabýval vìdeckým výzkumem proitkù blízkosti smrti a v práci z roku 1990 ivot pøed
ivotem [28], kde se snaí vìdeckým postupem ovìøit inkarnace, rozhýbaly aktivity
kolem zkoumání jevù, které byly pøisouzeny pouze víøe a náboenským postojùm. Známými vìdci z této oblasti jsou také èeský vìdec Stanislav Grof se svoji enou Christinou, kteøí se zabývali zkoumáním stavu vìdomí pod vlivem psychedelických látek
(LSD).
V ádném pøípadì nesmíme zapomenout na práce C. G. Junga49), které se zbývaly
psychologií lidského nevìdomí a pomohly k pochopení nìkterých psychických chorob
a rozíøily ná obzor o nové vìdecké pøístupy a na nový pohled na èlovìka a jeho
problémy.
Zajímavé závìry uèinil také Rick Strassman po svých pokusech, které zaèal v roce 1990.
Zkoumal úèinky psychedelické látky DMT (N, N-dimethyltryptamin), která má silnou
a rychlou úèinnost na vznik spirituálních stavù. DMT je látka, která je pøirozenì pøítomna
v lidském tìle a její pùsobení ovlivòuje epifýza v naem mozku. Ve své knize [29] píe:
 Jako endogenní psychedelikum se mùe DMT podílet na pøirozenì se dostavujících
psychoaktivních stavech, které nemají nic spoleèného s látkami z vnìjku, pøestoe jsou
psychedelickým stavùm tìmito látkami vyvolanými podobné. Mezi tyto stavy lze jistì
poèítat psychózu, ale nesmíme opomenout ani stavy, které s mentálním onemocnìním
nesouvisejí. S pøítomností DMT mohou být spojeny i dalí stavy jako zrození, smrt a stavy
blízké smrti, zkuenost setkání s bytostmi z jiných svìtù èi mystické spirituální záitky.
49)

A

Carl Gustav Jung (18751961), výcarský myslitel, psycholog a psychiatr a objevitel analytické
hlubinné psychologie. Zavedl a vysvìtlil pojmy jako psychologický archetyp, kolektivní nevìdomí a synchronicita. Zkoumal západní i východní filozofii, alchymii, astrologii, sociologii jako
i literaturu. Pracoval vìdecky a vedle toho mìl vlastní klinickou praxi. Zdùrazòoval dùleitost
vyváenosti a harmonie pro zdraví jedince, místo tíhnutí k vìdì a logice.

Pavel Bene: Informace o informaci

107

Strassman nazval molekulu DMT molekulou Due a ve své knize píe:
Molekula Due vzbuzuje psychologický stav, který povaujeme za ,spirituální  duchovní´. Jsou to pocity mimoøádné radosti, bezèasí a jistoty, e to co zakouíme, je více
ne reálné. Takováto látka nám mùe pomoci k hlubokému porozumìní koexistence protikladù, jako je ivot a smrt; k pochopení základní jednoty vech fenoménù a k moudrosti
a lásce prostupující existenci veho Je dùleité, e molekula Due není spirituální
sama o sobì. Je to nástroj, jakýsi dopravní prostøedek Zaveze nás do svìtù, které zná
jen ona sama. Musíme se jen pevnì pøipoutat a být pøipraveni, protoe duchovní není
jen nebe, mùe být i peklem, fantazií i noèní mùrou, pøestoe by se nám mohlo zdát,
e úloha molekuly Due je andìlská, mùe se snadno zmìnit v démonickou 

Tento lékaø a psychiatr nael spoutìcí látku pro projevy Due. Zkusme se tedy
na tento problém podívat blíe a z jiného zorného úhlu. Matematici pouívají k dùkazùm,
mimo jiné, také nepøímou metodu, pøi které pøedpokládají nìjaké výchozí vlastnosti,
které pak postupnì vyvrátí, nebo potvrdí.
Jasné je, e Due, pokud existuje, je nehmotná, èeho nepøímý dùkaz je, e zatím
nebyla prokázána napø. pitvou a ani jako nìjaká slouèenina, i kdy molekula Due by
k tomuto pohledu nìkoho mohla svádìt. Kdy je tedy nehmotná a pokud existuje, musí
být ve formì nìjaké energie. To by vak na Dui bylo málo. My víme, e energie mùe
být informovaná a e se tato informace také uchovává ve formì struktury energetického
pole. (Zajímavé je, e pojem pole nìkomu vnukává plonou pøedstavu, ale to zdaleka
nemusí být pravda  vìtina polí je prostorových.)
Pøijmìme tedy pracovní pøedstavu, e Due je energo-informaèní útvar. Jakási koule
neviditelné energetické plazmy (nìco jako kulový blesk) s velmi vysokou organizovaností a pamìtí, jakési nehmotné, holografické DVD. O velikosti nemùeme mluvit, protoe nehmotný pøedmìt nelze mìøit hmotnými prostøedky. Potud k moné fyzikální
realizovatelnosti èi pøedstavì Due.
K tomu, aby ivoèiný organizmus mohl existovat a rozvíjet se, potøebuje cosi, co
mu to umoní. Jiskru boí nebo(li) Dui. Je to cosi, co z biologické struktury uèiní
autonomní, tj. nezávislý ivý systém, který má monost se dále samostatnì vyvíjet
a zdokonalovat (sniovat svojí entropii ve smyslu Schrödingerovì), na rozdíl od neivých systémù.
Zkusme nyní tuto paralelu. Není to Golemùv ém, co potøebuje ivoèiný organizmus, aby fungoval? Není Golemùv ém jenom hmotnou pøípodobou Due? A kdy
vstoupí, zaèíná organizmus fungovat, kdy odejde, tak je konec. Pohádky a povìsti
v sobì nesou mnoho takovýchto skrytých nápovìd a informací.
Vìtina lidí si myslí, e èlovìk je stvoøen poèetím. To je jistì nezbytné, aby nìjaký
tvor mohl nakonec pøijít na svìt. Poèetí je toti objednávka na tohoto tvora. Dovolím si
trochu hrubý pøímìr: Jako kdy si nìkdo objedná v automobilce automobil. Avak
automobil potøebuje øidièe, který tomu automobilu teprve dává smysl a urèuje smìr
jízdy. V tomto pøípadì vlastnì o vlastnostech budoucího øidièe témìø nic nevíme.
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