Informacyjne działanie alkoholu
Faza
I

Działanie
- nagły napływ
energii
- rozszerzenie
naczyń
krwionośnych,
które powoduje
dalsze zwiększenie
napływu energii

II

III

- przewaga „strat”
spowodowanych
oddziaływaniem
degradującym na
białko nad
„zyskami” z
napływu energii

- efekt
nadwrażliwości
(prawo Cannona i
Rosenblutha)

Skutki
- możliwość zasilenia większej
liczby dróg przepływu energii
korelacyjnej
- wzrost możliwości
efektywnego wykorzystywania
inteligencji

- ograniczenie różnorodności
decyzji

- krążenie energii korelacyjnej
po drogach o największej
przewodności

- dążenie do zachowań
najbardziej zgodnych z
charakterem

- „zablokowanie” zwykłych
dróg przewodności
kolacyjnych
- przepływ energii korelacyjnej
po „niezwykłych” drogach

- wzrost możliwości
efektywnego wykorzystywania
inteligencji w aspekcie
ilościowym, ale niekoniecznie
jakościowym (możliwość
operowania większą liczbą
rejestratów, przy wątpliwej
sensowności skojarzeń między
nimi)

- degradujące
działanie na białko

- przypominanie sobie
zapomnianych spraw
(retrakcja)

- posiadanie większej ilości
rzeczy do powiedzenia (co nie
oznacza, iż się zawsze mówi)
- spadek przewodności dróg
korelacyjnych

- szybki wzrost przewodności
na „niezwykłych” drogach

IV

Przykładowe objawy
- łatwiejsze wysławianie

- szybki spadek przewodności
na wszystkich drogach

- większa skłonność do
prawdomówności,
ujawniania rzeczy
ukrywanych i oceniania
innych
- występowanie niezwykłych
decyzji
- pojawianie się nowych,
niezwykłych wyobrażeń
(„pozorny wzrost poziomu
inteligencji”)
- wzrastanie atrakcji bądź
awersji
- większa skłonność do
mówienia (co nie oznacza, że
ma się coś sensownego do
powiedzenia)
- "wyraźne widzenie” rzeczy
(co może być zarówno
przejawem uświadomienia
sobie i zrozumienia rzeczy
wcześniej jedynie
przeczuwanych, jak i
zwykłym urojeniem)
- możliwość wykonywania
jedynie najbardziej

bez możliwości
dalszego
wykorzystania
napływającej
energii

- przepływ energii jedynie po
drogach o bezwzględnie
największej przewodności na
krótkich dystansach

elementarnych czynności
życiowych

Przygotował: doktor Maciej Henryk Górny.
Przy tworzeniu niniejszej tabeli Autor posiłkował się artykułem inspektora Macieja Węgrzyna
pt. „Alkohol a cybernetyczne parametry charakteru”
(autonom.edu.pl/publikacje/maciej_wegrzynalkohol_a_cybernetyczne_parametry_charakteru.doc). Wspomniany artykuł to nieco
zmodyfikowany tekst wystąpienia wygłoszonego na odbywającej się w dniach 1-6 czerwca
1986 międzynarodowej konferencji naukowej w Budapeszcie (32nd International Institute on
the Prevention and Treatment of Alcoholism) organizowanej przez International Council on
Alcohol and Addictions z Lozanny.

