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Kas tai per naujadaras? 
Kas yra materija daugelis žinome. Iš fizikos, kas bent kiek ją prisimena, materija  -  tai yra
masė, energija ir laukai. 

  

  

Iš jų galima padaryti beveik viską,  jeigu žinome kaip. Tas "kaip" ir yra nematerija. 

  

  

  

  

Tiktų labai geras palyginimas. 
Turime komplektą raidžių: OUMSALNAM
Jas  galime palyginti su materija ar energija. O štai tvarka, kuria jos  išdėliotos yra nematerija.
Nematerija dar vadinama informacija.  Informacija, kaip išdėlioti tas raides, negali būti nei
pasverta, nei  išmatuota. Ji neturi jokių materijai būdingų požymių: nei masės, nei  laiko, nei
erdvės, nei energijos. 
Tačiau pakanka tik pakaitalioti raides vietomis ir iš jų gali gautis žodis. Raidės yra niekas, o štai
žodis yra kažkas. 
Tas žodis yra "malonumas". 
Tokios pat nematerijos aplink mus yra begalės. Tam tikra tvarka suorganizuota materija arba
energija gali duoti labai įdomius rezultatus. Ir pačią nemateriją galima organizuoti. 
Taip nuo žodžių mes galime prieiti ir prie minties, kuri neturi nei masės, nei laiko, nei erdvės,
tačiau ji gali būti labai galinga.
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Jeigu nemateriją vadintume informacija, tai ji turėtų savo matavimo vienetus. 
Informacinė  teorija geriausiai išvystyta informatikos srityje - kompiuteriuose .  Ten
informacijos kiekis sulyginamas su bitu arba baitu. Bitas tai 0  arba 1. "Yra" arba "nėra". 
Tolesnis informacijos sudėtingėjimas  tampa vis sunkiau įvertinamu. Žodis "Namas"
neša savyje didžiulį kiekį  informacijos, tačiau jo apibūdinimas telpa į 5 raides. Beveik
tokios pat  paskirties objektas "Būda" irgi turi panašias savybes, kaip "Namas",  tačiau
tai jau nebe namas. Nebent "Šuns namas". 
Informacinis skirtumas tarp būdos ir namo nėra didžiulis, o žodis yra visiškai kitas. 
 Taip pat "Medis" nedaug skiriasi nuo "Krūmo".

  

  

 Informacinis panašumas arba skirtumas nėra taip lengvai apibūdinamas,  kad galėtume
tai išreikšti informacine išraiška - bitais ar baitais.  Tam, kad tiksliai apibūdintume
skirtumą tarp žodžių, reiktų panaudoti dar  daug kitų. Kad be žodžių bitais galėtume
apibūdinti  "Namą" reiktų LABAI  DAUG duomenų.  
Tai lengviau pavadinti nematerija, nei informacija. 
 Nematerija, nors ir operuoja materijos terminais, formomis, ryšiais,  bet skaičiais, bitais,
baitais ar kitais vienetais jos neišreikši. 
Būtent  taip mes ir bendraujame. Sąvokomis, žodžiais, vaizdais, emocijomis, 
palyginimais. Kai kurie iš jų duoda kažkokius rezultatus, kiti -  neduoda. Vieni duoda
teigiamus, kiti - neigiamus. 
Kalbą galima būtų pavadinti didžiausiu ir tobuliausiu nematerijos lobynu.
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Kitas nematerijos lobynas - menas. 
 ... "Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių"
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