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Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 04/17/2017 - 06:46

RE: - nuda.
Napsal uživatel JHK dne Čt, 05/11/2017 - 04:56.
Klíčem k životu není informace, ale metabolismus energie. Energie, která může konat práci,
je přeměňována (degradována) v teplo a systém, který tuto energii metabolizuje, může
udržovat (případně zvyšovat) svoji složitost. To je princip života (biosféry). Pokud
živému organismu zabráníme metabolizovat energii, zahyne bez ohledu na množství
informace uložené v jeho buňkách.
- jenomže energii a hmotu nelze dost dobře nějak domestikovat buď na jednu, či na druhou
oblast. Ty oblasti jsou tak překryté, že se je člověku zatím nepodařilo dost dobře oddělit a
pracovat buď s jednou, nebo pouze s druhou. Krom toho si nemyslím, že energie "může
konat práci". Energie vždy něco dělá - tedy zatím. Někdo by možná mohl říci, že se to
nemusí nějak projevovat, ale obávám se, že s takovým příkladem zatím nikdo na zemi
viditelně nepřišel. Jak říkám - energii a hmotu zatím nikdo neoddělil od sebe - nezměřil
zvláš't a nezvážil, možná proto, protože to není možné oddělit. Možná proto, protože
E=m.c2 .
Za uvedených podmínek (metabolismus energie) může zvyšovat svoji složitost
libovolný systém, bez ohledu na to, zda jej nazveme živým nebo neživým. Proto vzniku
života žádný přírodní zákon neodporuje, spíše naopak
- nikoli - pouze za určitých předpokladů - a tím předpokladem není to, že něco je schopné
"konat práci". Např. i pouze zapnutý počítač - není schopen konat nic, pokud nespustím
nějaký program. Podobně člověk na jipce v komatu - také není mocen něco dělat - a přitom
bychom neřekli, že je mrtvý..... Tudy prostě cesta k životu nevede. Slunce není živé proto,
protože dělá nějakou práci. Ne všechno co se nějak "projevuje" - je živé. Přírodní procesy
nejsou živé proto, protože "něco" dělají - např. přeměňují energii fotonu na teplo. To není
projevem života. To je pouze projev přírodních procesů - nic více. V.S.
- ale jinak dobrý nuda - tohle už konečně nuda nebyla.
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