PAVEL CECH

Information som
kräver Liv

CEX

Information som kräver Liv
(i Universum)
Var kommer partiklarnas dubbelgångare i från?
Är Verkligheten verkligen verklig?
Varför har Naturen skapat förutsättningar för Liv?
Var tar Informationen vägen när vi dör?
Vad händer vid Händelsehorisonten?

A VSNITT 1

Dubbelgångare
- I och för sig är det naturligt att tingen inklusive varelser uppför sig annorlunda när någon tittar, konstaterade Sigge. När
min hustru skall hämta tidningen i brevlådan, sminkar hon
sig noga, i fall grannen skulle dyka upp. När jag får gaser i
magen får de vackert stanna kvar, när någon annan vistas i
samma rum.
	

Sigge gick till sängs strax före tolv denna natt, vilket var
minst en timme tidigare än vanligt. Anledningen var att han
kände behöv att grubbla lite djupare. När man släcker, slänger
boken, vänder sig på höger sidan och fram till hjärnan börjar
alstra alfavågor infinner sig en tid då man kan filosofera och
tänka produktivt för lösa antingen ägna eller något av värdens
alla problem. Eller åtminstone försöka.
Nattens tema var Observatörsberoende i Kvantteorin, till att
börja med. Det är faktiskt så att det räcker att vi bara tittar på
en partikel utan att röra den för att partikeln skall uppföra sig
på ett helt annat sätt än om vi låter bli. Allt uträknat, testat,
bevisat och konstaterat av Kvantteorin av såväl dess anhängare som motståndare.
Om vi exempelvis skickar en enda foton mot två springor i en
platta utan att titta, kommer den att passera båda springor
samtidigt, alltså skaffa sig en dubbelgångare. Så fort vi tittar
för att räkna försvinner tvillingbrorsan och allt tycks stämma
med vår nedärvda intuition.
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A VSNITT 2

Intuition
- Å tredje sidan: Om en elefant trampar i en myrstack är det
många myror som klarar sig (en och annan kan klättra i elefantens öra och få sin vård att bli galen), Om människan
övermanipulerar generna kan hon gräva sin egen grav, Små
bolag kan växa till sig och bli mycket stora, Små kroppar kan
dra till sig ännu mindre kroppar och bli ännu större än de
stora, Även Svarta Hål avdunstar.....

- Vad baseras vår intuition på?, frågade sig Sigge.
Den baseras på vad vi genom vårt liv har observerat omkring
oss av relativt stora saker vi kan se och ta på, medan vissa små
partiklar kan passera vår kropp och hela jordklotet utan att någon märker det.
- Men allt stort består av smått. Då måste det storas egenskaper baseras på egenskaperna hos det lilla. ”Svagaste länken i
kedjan”, ”Grus i maskineriet”, Virus i kroppen, Genegenskaper.....
- Å andra sidan: En elefant kan trampa ihjäl 100 myror (även
om de är fler), Människan kan döda virus och manipulera Gener, Stora bolag köper upp små, Tunga kroppar drar i de
små, Svarta Hål slukar rubbet...
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A VSNITT 3

Gravid Information

- Att subatomära partiklar leker kurragömma så snart man försöker observera dem tyder på att de kan hantera Information. Antingen med hjälp av någon okänd naturlag eller någon form av intelligens eller kombination av dessa. Om det
nu inte är så att de har humor. Min hund har ingen humor,
men är rolig för det. I alla fall när han är på gott humör.

	

Här har vi ett dilemma mellan makro och nano. Eller mellan Relativitet och Kvantteori, vilket Einstein och Bohr vänligt
bråkat om och vilka fram till skrivande stund ingen lyckats
kombinera och förena helt. Går man till kvantmekaniska ytterligheter, så finn det ingen måne om det inte finns någon som
tittar på den.
- Här går gubbarna för långt, protesterade Sigge. Även om det
inte skulle finnas någon som tittar på månen finns det alltid
något som påverkas av den.
- Så länge tiden tickar finns det alltid något som interagerar
med något.
- Allt stort och allt smått, m.a.o. ALLT innehåller Information,
som lika energin är oförstörbar. Stora saker som består av
många små måste ha mycket mera information. Följaktligen
är det Svarta Hålen som på ett eller annat sätt ruvar på vårt
Universums största informationskoncentration.
- Det verkar så att Information och Gravitation är på något
sätt analoga. Tunga kroppar mera Information = mera Gravitation, lätta kroppar mindre Information = mindre Gravitation.
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A VSNITT 4

Konstiga Konstanter
balansen mellan debet och kredit skall stämma. Jag vågar inte påstå att varken Naturen eller Gud kan räkna, men jag
tror att de inte behöver spilla tid till sådana tarvligheter. Till
marktjänster kan man ju använda Adam & Eva eller några
änglar.

	

Det finns naturlagar och det vi kallar för naturkonstanter
när vi räknar på dem i den så kallade Standardmodellen. Dessa styr allt i vårt Universum, oavsett storlek. Beroende på art
och storlek kan olika konstanter tillämpas, men slutresultaten
skall stämma. Och de gör det. Minsta förändring i någon konstant skulle resultera i ett helt annat Universum, där exempelvis liv aldrig skulle kunna uppstå.
Generellt använder vetenskapsmän konstanter när de har kört
fast, saknar någon variabel eller förklaring, det vill säga när de
vill att ekvationerna skall stämma. Vetenskapskvinnor är mera skeptiska till konstanter, eftersom de flesta har uppfunnits
av män. Naturen eller Gud (vilket man än föredrar) skulle aldrig göra så. Här skall det råda ordning och reda, men samtidigt utmaningar. Därför introducerades Kaos för att kamouflera ordning och göra den mera abstrakt.
- Den stora fråga kvarstår dock. Hur bar sig naturen (eller
Gud) åt, när den (han) valde just dessa konstanter. Massor
med matematik med mycket potenta decimaler krävs för att
5

A VSNITT 5

Filosofera mera

	

Där med kan man dock inte förkasta matematiken, som
utgör ett utmärkt verktyg för att baklänges räkna sig fram till
något som naturen ... bara gjorde. Varje gång någon konstant
ryker kommer vi närmare sanningen, alternativ sanningen
hur lite vi vet.
Större ”hot” eller möjlighet att närma sig sanningen, vad den
än må ha i sitt sköte, utgör Filosofi, eller rättare sagt på ett filosofiskt sätt angripna Tankeexperiment. Från språkets uppkomst, över gamla Greker (med ordning i ekonomin), till Einstein och till Partikelacceleratorer anno 2012 har det alltid varit filosofiskt grubblande och Tankeexperiment som fick folk
att börja räkna på saker, testa och mäta dem och för det mesta
fått svar om tankarnas rätt eller fel. Observera dock att eftersom vi redan konstaterat att en nyfiken observatör påverkar
mätningarnas resultat kan felen lätt uppstå, men då kan man
alltid införa en konstant.
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A VSNITT 6

Relativ Verklighet

- Att verklighetsuppfattning varierar från varelse till varelse
känns helt klart, trots att vi lever i samma värld.

	

Sigge vände sig på höger sida för att hjärnans syresättning skulle fördelas mera rättvist. Vilt fragmenterad sammanfattning av tidigare tankar har arkiverats här och var på hårddisken i avvaktan på nattsömnens defragmentering. Processorn av den utvilade hjärnhalvan tog aningen motstridigt över
och Sigge kände sig lite närmare verkligheten.
- Verklighet? Vad är det?
- Är högra och vänstra hjärnhalvans verklighet (er) den (de)
samma?
- Är min verklighet samma som min redan friskt snarkande
hustruns? Omöjligt! Ändå lever vi tillsammans, på något sätt
älskar varandra och på sedvanligt sätt har vi spritt generna
vidare i en dubbel utgåva. Att barnens verklighet ter sig
mycket annorlunda än föräldrarnas både före och efter tonåren har bevisats lika många gånger som det har funnits föräldrar på jorden. Hur uppfattar min hund Walter verkligheten?
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A VSNITT 7

Absolut Verklighet?
Verklighet är tidsberoende. Skulle tiden stanna, då fryser även
verkligheten och blir den samma för allt och alla i hela vårt
Universum.

	

Att kunna uppfatta det vi människor kallar för verklighet
kräver medvetande. Eftersom grad av olika varelsers medvetande varierar från noll och uppåt har vi även här ett ytterligare bevis för den mycket varierande upplevelse av verkligheten.

Folk på den nyupprättade basen på Mars har också varit med
den 26 mars 17.35 och via TV tittat på mätningarna på Jorden. Eftersom Informationen nådde dem först 17.45 jordisk
tid hade de ingen aning om att 15 atomer har hunnit att försvinna.
Verklighet är beroende på hastigheten i Informationsflöde.

Vi glömmer nu den subjektiva verklighetsuppfattningen som
i högsta grad påverkas av känslor och vi försöker hitta någon
form av ”absolut verklighet”. Vi väger en flaska Absolut vodka
och får 0,9 kg. Glas och vätskan består av X antal atomer.
Klockan är 17.35 den 26 mars 2012. Vid exakt denna tidpunkt
är objektets egenskaper de samma och i högsta grad verkliga
för alla människor på jorden, eller åtminstone för dem som är
nyktra och som på något sätt kan få omedelbar information
om mätningarnas data. Klockan 17.45 upprepar vi proceduren. Vikten är den samma, visar vår grova våg, men atomräknaren skvallrar om att antal atomer minskat med 15 stycken.
Vi har ingen aning var de har tagit vägen men misstänker avdunstning, väder och vind, alternativt ifrågasätter vi labpersonalens nyktra tillstånd. I vilket fall som helst är flaskans verklighet förändrad.
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A VSNITT 8

Informativ Verklighet
- Så länge alla ting bär på Information finns det förutsättningar att skapa en viss verklighet.
- Verkligheten uppstår först när Informationen byter ägare.

- Solstormen orsakade kraftiga störningar i kommunikation
mellan Jorden och Mars, varvid TV på Mars förlorat bilden.
I ställer för att följa mätningar av Absolut flaska, fick folket
på Mars nöja sig med randig TV skärm , alternativt titta på
lokal video där original version av ”Stjärnornas Krig” visades.

- Informationsutbyte sker både mellan döda och levande ting.
Det är först då verkligheten bekräftas (i alla fall för stunden),
oavsett om vi små gryn som kallar sig för människor vet om
det eller ej, eller överhuvudtaget finns.

- Verklighet är beroende på vilken Information man får.
- Får man ingen Information alls är man förmodligen död.

Sigge vände sig från sidan rakt på rygg och stirrade i taket.
Han kunde ana en bubbla i målarfärgen, alltså levde han. I sin
lilla verklighet.
- Men hur är det med döda ting, stora som små inklusive de
på partikelnivå, undrade Sigge. De har inget medvetande och
verklighetsuppfattning enligt mina mått mätt, men ändå utgör de en del av verkligheten. Min verklighet, andras verklighet, döda tings verklighet, annan verklighet...
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A VSNITT 9

Overklig Verklighet

	

Sigvard vände sig på magen och borrade ansiktet i kudden. Han insåg att verkligheten var en både relativ och en i
högsta grad bedräglig sak. Den gjorde anspråk att vara gällande för vem, eller vad som helst, i vilken skepnad den än valde
för stunden.

Kudden svarade inte, eftersom den inte kan förmedla informationen med hjälp av ljudvågor. Däremot började den bli varm
och svettig, vilket Sigges receptorer registrerat. Hjärnan bestämde att man skall vända ”på steken”, varvid Sigge rullade
på rygg och knöt händerna på magen, ungefär som om han stuvats i en likkista. Tanken var att framkalla bättre förutsättningar för lösning av frågan i fråga.

Verkligheten kändes nästan overklig.
Det som kändes verkligt var Energi och Information. De kan
inte upplösas i intet, bara byta ”masken”, respektive ”hårddisk”, allt beroende på ”sällskap”, eller verklighetstyp för stunden. Energin har vi lärt oss att omvandla och utnyttja på
många sätt, även om en hel del är klumpigt och självdestruktivt.
Medvetet eller omedvetet har vi människor utbytt Informationen både med varandra och med allt i omvärlden sedan vi
blev till. Det står oss fritt att börja räkna från Homo Erectus,
eller från n första fisken klättrade upp på land, eller från tiden
när den första levande cellen blev till.
- Men vad händer med den mödosamt ansamlade Informationen när vi dör, frågade Sigge sin älskade kudde.
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A VSNITT 10

Levande Verklighet

	

Informationen som min kropp har samlat under mitt liv
består dels av den som finns i hårdvaran, det vill säga i alla celler, atomer och partiklar och dels av den som är lagrad i form
av mjukvaran som man skulle kunna kalla mitt Jag eller min
Själ.

Kopplingarna mellan hjärnceller som lagrat mjukvarans information har brutits helt vid kremeringen. Kopplingstrådarna
finns i och för sig också i askan, men att koppla dem tillbaka i
rätt ordning är omöjligt. Allt blir bara massa nollor
00000000000000, vilket skulle kunna tolkas som ingen information eller desinformation, men jag tror att det fortfarande handlar om Information som säger ”Han är död”. För att ta
reda på hur det var med mjukvarukopplingarna i en levande
hjärna innan den dog krävs det någon form av Back-up”, vilket sköts perfekt av den avlidnes avkomma, släktingar, vänner
och ovänner. För andra detaljer kan man hacka in sig i den dödes dator.

Hjärnforskningen antyder att minnet och arbetsminnet processas genom att milliarder celler kopplas (eller inte kopplas)
samman på olika sätt. Kanske menas kopplingen =1, medan
icke kopplingen =0, om man nu tänker digitalt.
För enkelhetens skull antar vi att jag kremeras när jag dör. Informationen som har lagrats i min hårdvara blir då till aska,
gas och värmeenergi. Formen är helt annorlunda, men ingenting har försvunnit. När gråtande och kanske lättade släktingar strör askan över havet, blir någon fisk fetare och klokare (eller dummare) och kanske hamnar i grytan på en lyxkrog, samtidigt som gaserna inverkar på den globala uppvärmningen
och journalisterna får mera att prata och skriva om. Jorden
och dess invånare påverkas.
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A VSNITT 11

Oförgänglig Information

	

Det verkar så att all Information hos levande varelser ser
till att upprätta en Säkerhetskopia.
Kan det vara så att naturens sätt att upprätta mera fullständig
Back-up var att skapa förutsättningarna för Livets uppkomst?
Med andra ord:
Informationens oförgänglighet hos döda ting sköts per automatik.
Informationens oförgänglighet hos levande varelser kräver
andra levande varelser.
Skulle den vedertagna teori om oförgänglighet av ALL information gälla, måste det finnas liv i Universum inklusive Svarta Hål eller åtminstone vid Händelsehorisonten.
I annat fall är liv en illusion.
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A VSNITT 12

Svart Hål

	

Nu var Sigvard mycket trött och somnade utan att räkna
får. Hjärnan började smidigt defragmentera den mjuka hårddisken utan att utbyta informationen med Sigvards medvetande.
Plötsligt hittade hjärnan en sekvens som den inte visste var
den hör hemma. Eftersom det var synd att väcka innehavaren,
började Sigvard att drömma.
Mardrömmen var mycket verklig och handlade om ett Svart
Hål, som stackars Sigvard närmade sig nästan med ljusets hastighet. Bilden var platt men tredimensionell ändå. Alltså en
Hologram där man kunde se bakom den svarta fläcken och
där man kunde ana någon form av en tratt. Sigvard började
flaxa vilt med armarna för att först förflyta sig sidleds och till
slut för att bromsa, med det Svarta Hålet var obönhörligt.
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A VSNITT 13

Offentlig Händelsehorisont

Det gick upp för Sigvard att rykten om Svarta Hålens våldsamhet var sanna ändå, men samtidigt kändes det så att man fick
en chans till. Visserligen har Själen berövats kroppen, men
den var ändå gammal och sliten. Kanske kan hålet recilkulera
och återvinna den till nytta vårt Universum. På något sätt stannade Jaget kvar på Händelsehorisonten, där det dessutom har
berikats med mycket ny Information.

	

Sigvard övervägde att vakna, men plötsligt dök det upp
en skylt vid hålets kant:
”Välkommen till Händelsehorisonten Sigvard!”
- Här händer de saker. Kanske bäst att sova en stund till, tänkte Sigvard, när nyfikenheten tog överhand.
Mot alla förutsägelser om Svarta Hål som sliter sönder allt i
närheten landade Sigvard mjukt på Händelsehorisonten yta
som bestod av en mjuk blå matta prydd med mönster av nollor och ettor utan någon som helst synbar ordning.
Han kände sig plötsligt upprymd och ovanligt lätt, varvid han
började leta efter sin kropp. Det fans ingen. Ett stycke längre
bort mitt i en nolla stack det ut en fot med Sigvards träsko på.
När han försökte närma sig försvann foten, samtidigt som
skon ramlade av och Sigvard kände en stickande smärta. Spåren efter foten försvann och nollan förvandlades till en etta.
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A VSNITT 14

Privat Händelsehorisont

Sigge hasade sig till balkongen för få lite frisk luft, för att
sträcka ut en och annan led och för att vanan trogen kolla på
båtarna som gled mot horisonten. Han snubblade över något.
- Här är ju min sko!
- Och där är Min Händelsehorisont, i alla fall just nu.

- Det här blir något att berätta om, när jag kommer hem, log
resterna av Sigvard utan att behöva röra några ansiktsmuskler.
Han memorerade största möjliga antal ettor och nollor omkring honom för eventuell återanvändning i hans Mac där nere på Jorden och bestämde sig för hemresan. Han visste att
transporten skulle ske helt okomplicerad.
- Man kan ju alltid vakna.
Utan att drömma sov Sigge lugnt en stund till, för att sedan
vakna till en ny verklighet. När han steg upp stack det först
otäckt i foten, men snabbt gick det över. Värre var det med att
hitta den högra träsko som tycktes ha försvunnit från jordens
yta.
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I min Verklighet Anno 2012
Pavel
www.cech.se
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