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Kamos 2 Forandringskraften 2. Fysisk versjon med tittel: 

Differensialkraften Tillegg 1 
 

 
Tillegg til Differensialkraften, Kamos 2 - Forandringskraften 2! Som Bok med tittel, 

undertittel bør den hete Kamos 2 – Differensialkraften. 
En naturfysisk og vitenskaps-orientert forklarings-utgave. 

 
 

 
Tillegg 1 Differensialkraften 

 
 
 
Tillegget som tillegg 1, og senere tillegg 2 har småstykker som ikke er sortert i rekkefølge, 

men der alle er så viktige at det som sies om fysikk-data og om bevissthets-data må ut til verden, 
kastes ut til alle, fordi det kan løse opp i mange tidligere gåter, og gir viktige rettledning og tillegg til 
selve stoffet i differensialkraften der dette ikke har fått plass, eller som er utviklet i etterkant av denne 
utgaven. Er tidlig ute med stoffet fordi det ikke er garanti for at helsen eller videre hendelser kan sette 
stopper for utleveringen av informasjonene. 
 
ADVARSEL: Usikkerhet om Helse, Ulykke, Annet som kan inntreffe, Førte til at: Jeg ikke torde 
annet enn å gi ut disse innleggene usortert, i redsel for at de ikke skulle komme ut i verden. Tross 
dette må ALT LESES! Det er dødsviktig! Du forstår det når du har lest alt. Sammenhengene kommer 
da til sin rett! Og det som virket uklart ved de viktigste saker, og bevis, fra både Kamos - 
Forandringskraften, og i Differensialkraften vil da ha fått en logisk underbygning. Dette er Tillegg 
1 av 2 til Differensialkraften og til dens navn-endrings-versjon: Kamos – Differensialkraften. 
 
 At usorterte småstykker kommer til verden selv om det skulle skje uforutsette hindringer for 
en endelig sortert versjon. Ber ydmykt om tilgivelse for nettopp vekslingene mellom temaer, men de 
har oppstått i samme tid, der begrep på den ene siden må behandles, og bevisste funksjoner som er 
relevant for dette, og de fysiske sammenlignings-prosesser som både er eksperimenter og deduktive 
eller logiske muligheter eller konklusjoner på om forholdene er slik som i differensialkraften, eller i 
forandrings-kraftens grunn-funksjon.  
 

Ellers: Lykke til med innordnings-sammenligningen under lesning. 
 

Roger Bergersen 
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Differensial-kraftens felt-virkning og samtiden. 
 
 Samtidigheten (også i den fysiske verden). Bygger på Differensial-kraftens differensial-funksjon. 
 
 Å forstå, analysere, dedusere, verifisere, splitte opp, eller samle funksjoner i den fysiske 
verden, gjør vi gjerne ved hjelp av sanser, måle-instrumenter, matematikk og geometri. Vi er også 
avhengige av å ha noen faste holdepunkter vi kaller masse, objekter, energier. Det som topper alle 
former for analyse er logikkens funksjoner oppe i alt dette. Logikken betyr evnen til å sammenligne 
noe. Erfaring, husk og logisk sammenligning er slik vi videre-formidler vår innsikt, mening, viser 
årsak- og virkning-sammenhenger.  
 Logikken hjelper oss til å skille mellom to like og to ulike, og dermed plukke ut noe som like 
enheter, eller tallet 1, ment, sammenlignet, som at to enheter skal være like, to stykker av enheten 1 
skal være like. Ellers er enheter og tallet 1 ubestemt som verdi-sammen-ligninger. Logikken hjelper 
oss også med veivalget, byggestruktur som sammenheng, der vi kan bruke de logiske operatorer som 
Like, Ulike, Og, Ikke, Eller, Er-Lik, Hvis, Gjenta, med flere, til å sette noe sammen og plukke noe fra 
hverandre som sammenlignings-rekke-følge eller sammenstillinger. Sammenheng, mening. 
 Sammenligningen er det vi ofte kaller den komparative egenskap. For å vite at summer av 1-
tall skal bli til 2, videre til 3, 4, 5, 6, også videre, så må vi sammenligne og bygge dette. Det samme 
gjelder byggemåten vi kaller minus, plukke fra hverandre, ganging, gjentagelsen av 1, eller en 
mengdegruppe, eller oppdeling i ulike kvoter, som vi kaller for deling. Å kvadrere, betyr oftest at vi 
danner en gruppe som skal gjentas like mange ganger som delene i denne gruppen.  
 Om vi skal ha noe som kubisk, eller 3-grad, 4-grad, så betyr dette at vi like mange ganger som 
vi har tallet i potensen, 3, eller 4, skal gjenta det samme at neste gang skal gjentas med samme tall 
med de delene som vi alt har kommet frem til, og likedan at kvoter skal deles opp i like grunnmengder 
som har gitt den kvoten vi skal dele opp som kvadrat-rot, tredje-rot, fjerde-rot.  
 Vi kan se at det her er snakk om differensial-regning og integralregning, i den formen at om 
vi mangler opplysninger, så kan vi dersom det finnes like sammenlignbare faktorer, så kan vi gå 
videre så lenge vi vet at disse ligninger er bygd av samme elementer og faktorer, og sammenligne to 
eller flere slike for at vi skal kunne finne de ukjente verdiene. 
 Vi skal da først se på matematikken: En påstand er at matematikk, tall, kan beskrive hele 
universet. Vi prøver. Alt er bare tall! Urstoffet tall! Et pythagorisk utsagn. Utstrekning, bevegelse og 
energi-egenskaper finnes ikke. Tall er sammenligninger der vi bruker det vi har som enhet, og som 
da ganget med seg selv 1 gang skal gi enheten. Vi kan jo godt velge 0,5 som enhet. Problemet er om 
vi ikke har operatorer, de logiske sammenligninger, så kan vi hverken telle, få det kognitive, eller 
mengde-forskjell i dette som er en komparativ faktor. Sammenligning. 
 Vi må ha referansen, og sammenligninger av referansen, altså 1, og bygge-metoden, logikken, 
de matematiske operatorer, og sammenligningene mellom ett-tallene, og hvilken vei vi bygger og 
reduserer mengdene. Om disse er på plass så skal altså tall, 1, forstås som at det sikter til en referanse 
som godt kan være tallet selv for matematikkens egen skyld. Når 1 og 1 er like enere, så skal 
matematikken være perfekt som sammenlignings-form innen tallgrupper, og gjerne med alle 
operatorer, kognitive, komparative sammenlignings-egenskaper til stede.  
 Problemet nå er følgende: Vi skal nå kun ved tall-sammenligninger forsøke å gjengi verden, 
uten utstrekning, bevegelse, og uten en faktor av energi. 
 Vi vil ganske snart måtte innse et logisk tilfelle. Det nærmeste vi kan komme med de 
matematiske beskrivelser og begrepet 1, er summer og oppdelinger av disse, og vi kan tillate at det 
finnes en linje, gjerne rett linje, men som uten bevegelse eller energi, og heller ikke utstrekning, nå 
ikke har noen funksjon som kan bøye en retning eller mengde. Vi kan nå sette opp alle tall fra 0 til 
uendelig på dette strekket, og vi kan også sette opp alle formler uten at enheten som meter, sekund, 
kg, watt, er til stede, at en videre utstrekning eller bevegelse ikke er til stede.  
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 Vi vil da se at en lengde som dobles og ganges med 3.14, i dette tilfellet med enheten 1, eller 
gruppetall 2 slike, og gange dette med 3, 14, med svar 3,14 eller 6,28. Vi øker bare mengden uten å 
vite mer, og samtidig at vi ikke har utstrekning og bevegelse. Vi får slik kun mengdens svar, og på en 
rett linje som sammenligning med enheter, får vi et eget merke vi kan sette av som 3,14 eller 6,28. 
 Uansett hva vi gjør så får vi ikke en sirkel, vi får ikke et kvadrat, vi får ikke noen endring i 
veier eller bevegelige bøyninger eller stive bøyninger hverken øyeblikkelig eller over tid av disse tall-
sammen-ligningene. Dette gjelder alle formler der enhetene er tatt vekk og at vi bare har tall uten hva 
tall skal eller kan referere til ellers. For eksempel så bygger ikke tallet, (et 1-tall, eller mengder 1-tall, 
telling og regning), slik som i eksemplet vårt, hverken utstrekning eller bevegelse.  
 Alt ligger kun som på en uendelig lang snor. På den annen side viser heller ikke tallet 1 og 
tall-sammenligninger oss annet enn at 1 tall er nøyaktig, at det gjelder et punkt, uansett tall, og at 
tallet slik punkter i geometrien ofte defineres, romtid-løst, eller uten utstrekning, og dermed at vi ikke 
kan bygge kontinuitet i utstrekning og som bevegelse i utstrekning ved hjelp av tallene.  
 Ett tall som en punktverdi, vil faktisk gi ett tall, for eksempel 46, der 46 ganger 0-punktet, at 
tallet ikke har bredde, eller høyde, er utstrekningsløst, som kun gir oss at 46 ganger 0 er lik ingen 
utstrekning, og ingen bevegelses-flytt, eller bevegelse i utstrekning. Det er heller ikke noe som binder 
tallene ved siden av hverandre til hverandre fordi hver av disse er punktvise adskilte punkter uten 
egenskapen å forstyrre eller ha kontakt med det andre tallet.  
 Når det ikke finnes noen aura rundt tallet, eller utstrekning og bevegelse finnes i tallene, så 
hverken skjer det noe, eller oppstår noen reel sammenheng, og uendelig med tall ganger ulike punkt, 
0-punkt for bevegelse eller utstrekning gir oss kun 0 utstrekning og 0 bevegelse, eller ingen bevegelse 
i utstrekning, og i alle fall ingen fysisk kjent energi, eller noen ukjente energi-former. 
 Vi har med andre ord vist at vi ikke kan få, eller forstå naturen med bare tall alene, og at tall 
ikke kan være ur-stoffet som har bygget verden alene. Om vi skal forstå utstrekningen, tomheten, 
space, verdensrommets utstrekning, som endelig eller uendelig, men at utstraktheten finnes, så må vi 
anta at det er en annen funksjon som bygger rommet enn tall, altså utstraktheten.  
 Tallene har altså ikke vist seg som byggeårsak av rom og tid slik vi forstår utstrakt bevegelig 
natur, og tall har ikke vist seg som bygge-sten i ideenes og forestillingenes, eller i bevissthetens 
funksjon som en logisk forklaring som bygge-sten av bevissthets-begrepet om utstrekning og 
bevegelse. Men de har vært nyttige sammen med andre funksjoner.  
 Ett 1-tall har heller ikke noen kjent funksjon som ekspanderer dette til bevegelse og rom, og 
energier som det er likevekt i, kraft og motkraft, eller en konstant energi-sum. Det har heller ikke vist 
oss en funksjon som gir oss følelser, behov, sansning, at vi merker noe, en forskjell, intuisjon. Ingen 
forklaring til logikken eller sammenlignings-funksjoner i natur eller bevissthet. Ingen egenskap som 
viser oss det forrige, det neste, at noe kan skje, endres, årsak og virkning. 
 Naturen og bevisstheten virker, uansett virkelighet av natur eller om alt er kun forestillinger. 
Men det er lov å tenke, det er lov å undersøke, det er lov å få orientering og oversikt. Det er orden i å 
vite alt som er galt og alt som er rett for vår holdbarhet. Det er lov å se verden. Få innsikt og orden i 
våre følelser. Hvordan vi kan fungere, og sammen i samfunn i en natur. 
 Vi skal også nå se på begrepet om at alt er bevegelse, eller bevegelser. Om vi vil, at urstoffet 
eller den dypeste funksjonen for alt er bevegelse. Pythagoras sier at summen av bevegelse er konstant, 
og at det er like mye bevegelser og motbevegelser slik at summen av alle bevegelser er konstant. Han 
mener da at vi kan beregne alle bevegelser. Alt virker slik her som at det er bevegelse. 
 Av alle tenkelige saker så forbindes ikke bevegelsen til utstrekningen eller at den foregår 
sammenlignet med utstrekningen. Kun i regnestykker for om et objekt i et punkt flytter seg til et annet 
punkt med en viss hastighet over en viss strekning. Men bevegelsen er ikke forklart, og ikke forklart 
som utstreknings-funksjon. Men jo, stort sett at det skjer underforstått i utstrekning, vei og 
bevegelses-tid, hastigheter. 
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 Vi kan da hoppe over til Heraklit og Bertrand Russel, som mer eller mindre mener det samme, 
at bevegelse er alt, eller at forandring er alt. Begge mener som Aristoteles at bevegelse, den første 
bevegelse, drivkraften, funksjonen som gir bevegelse og forandring, er alle tings, hendelsers årsak 
enten det er fysisk natur eler bevisstheten vår. Og det kan ligne Hegels Ånd som oppstår og forsvinner, 
blir til alt og så til intet og at denne prosessen gjentar seg hele tiden. Heraklit og Bertrand Russell 
mener at alt alltid er tilstede i proporsjonale forhold, og at intet ikke er tilfelle. 
 Ingen av disse har gitt noe funksjons-forklaring til tid, eller til bevegelsen, eller hvordan 
utstrekning oppstår fra bevegelsen. En bevegelse ville som et punkt i forflytting alene, ikke ha noen 
utstrekning, likt som heller ikke forandring ville hatt, og som slett ikke kommer frem som egenskap 
ved Hegels ånd, som mener at åndsbevisstheten ikke er noen natur i det hele tatt, men at alt bare er 
forestillinger.  
 Altså ingen referanser i det hele tatt eller hvorfor forskjellen forestilling eller forskjellige 
forestillinger oppstår, uten noen referanse til hva bevisstheten er. Tiden og balansen i tiden, 
tidsforsinkelse også videre knyttes fysisk hos Heraklit, Russel, til bevegelsesmengden, og som vi 
kjenner til hos Einstein, at når bevegelsen samler seg av feltlinjer, det jeg kaller hastighetsløkker, så 
vil det bli treghet og tidsforsinkelse i rom-tid-felt-landskapet, at høyere masser gir større treghet, men 
det skjer også om vi øker hastigheten opp mot normaltrykket som er motstanden i gravitasjons-
rommet, og som er ved lyshastigheten, der massen lenger ikke kan øke, men må utveksle som lys, 
spaltninger, eller sammentrekning til sorte hull.  
 Når bevegelsene av energi danner løkker, samles energien i takt med bevegelsesendringen, og 
dette er forskjellen på potensiell og kinetisk energi. Da bevegelsen og strekningen viser tiden som 
omvendt proporsjonal med hastighetsløkkene, bevegelses-økning inn mot utveksling, hastighets-
løkker, så kan Russel, Einstein, og den moderne vitenskapen, henvise til at tiden er forsinkelsen 
mellom den rettere bevegelsen, eller lysets topphastighet, og der det dannes løkker inn mot massene, 
slik at tiden i fysisk forstand er differensen mellom rette og opp-snurrede bevegelser. Den potensielle 
energien øker ved massene. Her dannes massens treghet og tids-forsinkelse. 
 Forskjellen i tid er at tiden går saktere ved hastighetsløkkene, enn i den rettere bevegelse med 
samme hastighet. At noe i feltet blir kortere og virker tregere akkurat som det vi ser når vi lager en 
snor mellom a og b, og der vi av samme snor i samme retning lager en sirkelløkke på snoren.  
 Men da bevegelsesretninger på trykkfeltet gjør slik kurve-krumning enn mot objektene, så 
viser dette gjennom likevekts-balansen, at utvekslingen i sentrum av partiklene, og i den totale 
samlede massen, er et mest mulig balansert bevegelses-sentrum i forhold til feltlinjer i rommet, og da 
vil det dannes akkurat likedanne kurver av feltrommet slik som Einstein viser i romtid-kurvene, 
krumnings-rommet sitt. At romtiden krummer seg inn mot objektene. Og driften av det som skiftes 
ut utenifra fra felt-energien som tilføres, er den felt-retnings-masse-dannelsen, tregheten, vi kaller 
gravitasjons-effekten. Tettheten er også fall-akselerasjons-hastigheten, styrken. 
 Bertrand Russell er altså et moderne kjempe-eksempel på nettopp at bevegelse alene skal 
kunne gi forklaring til energier, til utstrekningen, men er uten så mye som en eneste funksjons-
forklaring til dette. Tilbake sitter vi igjen med Arne Næss, som har falt for, forsvart, og mener at 
Spinozas logiske virkende kraft som står frem som utstrekning og tanke, en virkende kraft, som må 
ha funksjons-innhold for vår natur og bevissthets-tilværelse, men uten at funksjonene er forklart 
gjennom en logisk funksjon som kan danne et slikt produkt av rom-tid-stoff-bevissthet.  
 Om vi undersøker rom-tid-felt-retnings-lovene til Einstein, som heller ikke har noen 
funksjons-forklaring til energi, konstant energi eller til ekvivalensen til energiene i den romtiden vi 
har som en tenkt konstant energi, og som ikke forklares gjennom E=mcc, kun at resultatet ligner på 
at det forholder seg slik, og det i en høy grad. Beregninger viser nettopp dette, og da har forskerne, 
de fleste av oss, logisk sett, ikke noe annet enn like-vekten eller den totale energien som konstant 
mengde å sammenligne med. Derfor virker også slutningen om konstant energi riktig. Men 
fordelingen av energi i rom er forskjellig, og da byttes E-total ut med Ekvivalent E-total. Energien er 
konstant selv om det ikke er like mye masse-energi over alt. 
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 Men hvorfor er det slik, eller kan alt være annerledes? Vitenskapen har i mange 
sammenhenger tatt dette for gitt, blitt belivers, troende, men mangler funksjonsforklaring til 
rommet til tiden, til bevegelsen og til energien, ekvivalens. Om vi vil drivkraften, Aristoteles 
Energia, der det diskuteres om det er Gud som har gjort det, eller om det er en mystisk natur-
egenskap eller logisk naturegenskap som klarer jobben selv. En drivkraft trenger fraspark sies det.  
 Differensial-kraften henviser til at om den er uendelig og ikke kan vokse mer, eller at om et 
univers, utstrekningen var endelig likt en tilfeldig form, eller en fast kule-form, så vil det endelige 
rommet virke slik på en vekst-funksjon at det indre trykket vil maksimeres over helheten før det 
starter utvekslinger grunnet samme vekst-funksjon. Med andre ord så har differensialkraften sitt 
fraspark tilstede, slik Aristoteles etterlyser.  
 Aristoteles utsagn er ellers åpent til å begynne med, om det er en funksjon som gir den første 
bevegelse, en ubevegelig bevegelses-dannende funksjon i naturen, eller at Gud er funksjons-
årsak, men han faller ned på utsagn om at den første ubevegelige beveger er Gud. Problemet med 
Gud eller Naturen hos Aristoteles, og virknings-kraften til Spinoza, er at denne funksjonen ikke er 
vist ved noe eksempel som ville gitt en slik logisk funksjon. Fins ikke her! 
 Tilværelsen totalt sett klarer denne jobben selv. For alt fungerer faktisk slik Næss, sier: 
Helheten, totaliteten fungerer, det virker, noe som ligger bakenfor som funksjon for både guder, Gud, 
natur, forestillinger, bevissthet. Den Er, Ingen Skyldig. Opprinnelses-funksjonen i den forstand at 
denne alltid er her eller har startet, er altså en funksjon som ligger til grunn for all eksistens.  
 Her er det ikke snakk om Gud eller Naturen eller begge deler lenger, men at noe finnes i det 
hele tatt, supplert med funksjonen at det virker! At noe er og endres. Ellers hadde den første ide, eller 
bevisste sammenligning aldri kommet i stand, eller den første faktor i en drivkraft hadde aldri blitt 
utløst. Noe er og noe skjer, må være funksjonelt virkende, uavhengig av produkt Gud, Natur. 
 Bevegelsen til og fra anses matematisk som 0 samlet effekt, at ikke noe har hendt til 
forskjell fra slik det er. Allikevel vil en svak, like godt som en sterk energi, kraft, bevegelse, delt 
over et stille punkt, eller en urørlig flate, gi svaret uendelig energi, eller uendelig bevegelse i forhold 
til det ubevegelige som referanse. I alle tilfeller!  
 Samtidig med at matematisk beregning gir 0 som sum for bevegelse til og fra, og at 
bevegelses-summene er konstante, så vil bevegelsene vi opplever fortsatt blåse videre i lengre tid 
forbi flaten og punktet og forårsake endringer i landskapet, og at det skjer endringer i de lokale 
virknings-tilstander som aktive bevegelses-energier. 0-en i disse tilfeller sletter ikke virkningene 
som bevegelsen er utrykk for og nødvendig del av.  
 I separasjonen av bevegelse og rom og energi, så ser vi har at vi matematisk har sparket 
bevegelsen ut av tilværelsen, og mener med det at vi har forklaring til virkninger, altså bevegelsene 
som energier har. Og at energier, om de ikke har bevegelsesfunksjon som endringsfunksjon så får vi 
ingen hendelser i naturen.  
 Bevegelsen som egen faktor, eller som referanse som liksom ikke skal tilhøre en funksjons-
egenskap i den fysiske verden, og kanskje heller ikke i den bevisste funksjons-verden, skal da altså 
stå alene, utenfor rom og stoff, energi-formene, som at vi har rent rom uavhengig av alt annet og ren 
bevegelse uavhengig av alt annet og ren tid, bevegelse ganger vei som hastighet fysisk, som at 
bevegelsen står utenfor alt også som tids-sammenheng.  
 Bevegelsen alene skal nå skape utstrekning, energi, former i rommet, forskjell i det som skjer. 
Men som ren bevegelse, og selv om vi putter inn matematikken slik, så vil det ikke komme noen 
kontakt eller kontinuitet ut av denne funksjonen, for hvert punkt er 0-punkt for bevegelsen. Ikke noe 
har hendt. Bevegelsen, selv om den suppleres med tall alene, bevegelses-tall, så er bevegelsen og 
tallet kun referer-bart til punktet som alltid er 0-punkt fordi bevegelsen ikke har utstrekning og det 
har heller ikke tallet. Bevegelsen gir ingen bøyning, sirkel, energi, form alene. Uten en motstand, eller 
annen funksjon i bevegelses-funksjonen går alle bevegelser rett, og tvers gjennom alle andre 
bevegelser som også er ingenting. 0 og utstreknings-løst. Ingen grunn til form eller virkning. 
Men: Bevegelsen kan som produkt med annet være en virknings-funksjon av drivkraft i praksis. 
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 Et poeng er hvordan utstrekning og bevegelse skal kunne bli forenet i hvert punkt og 
kontinuitet slik som når en ball snurrer! Bevegelse og tall kan som referanser ikke bygge 
utstrekningen logisk fordi de stort sett kun er referer-bare til punkter uten utstrekning, tall uten 
utstrekning og der den rene bevegelse ikke har noen utstreknings-funksjoner i seg alene. Bare 
bevegelse mangler utstrekning. Ingen funksjons-faktor i bevegelse kan danne utstrekningen. At om 
Bertrand Russell hadde sagt at alt er i bevegelse som han sikkert også har sagt, så ville det stemme.  
 Men den endelige vitenskapsfilosofiske kommentaren, definisjonen, påstanden hans, er at alt 
er bevegelse. Og her burde det vært tilført: Også! For vi merker andre faktorer som styrke og som 
utstrekning, og som former. Vitenskapen har forsøkt å rette opp dette med å gjøre den formelle logikk 
som bare var former, om til at vi har virknings-former, uten en forklaring til form og virkning. Videre 
har de også latt energi, styrke-egenskaper, bli supplert med bevegelse, slik at de nå kaller dette for 
bevegelses-energier. Ingen forklaring til at form, bevegelse, energi, virkning er, eller virker. 
 Ved hjelp av virknings-former eller bevegelses-energier som her skal virke sammen-
smeltende, så har heller ikke den nyere vitenskapelige forskning gitt noe svar på hvordan vi får energi, 
drivkraft, at energiene har energi, og bevegelse. Når utstrekning, bevegelse og energi som form-
endringer ikke er forklart grunn-funksjonelt, så har vitenskapen kun den observerbare og 
utvendige funksjonen å forholde seg til.  
 Å se rom, tid, bevegelse, energier, og endringer i dette sett funksjonelt fra utsiden slik som 
Einsteins romtidretninger som felt-endringer, uten styrke-forklaringens tilstedeværelse. Dette 
kan vises som at tid, utstreknings-punkt, bevegelse og energi-tetthet, er tilstede i samme punkt og 
kontinuitet i objekter samtidig. Altså at våre energier er slike romtid-bevegelses-stoff-former-energi-
produkter, i relativ endring. Dette indikerer en grunnfunksjon et eller annet sted liknende Spinozas 
virkende kraft.  
 Men om vi skal se på alle disse faktorene, funksjonene, disse romtid-formasjonenes 
styrke-endringer innenfra må vi dissekere rom, tid, bevegelse, og energi, for å se hva som er 
inni dette, slik vi også må gjøre med bevisstheten og dens begrep og dens sammen-lignings-
prosess/egenskap for å finne ut hva som er inne i dette. 
 Så langt har vi vist at tall som urstoff eller funksjon, og bevegelse alene, eller bevegelse og 
tall sammen, som urstoffer, funksjoner, ikke kan skape, danne, bygge, gi en logisk forklarings-
funksjon til utstrekningen og dens oppbygning som endelige former, univers eller som uendelige 
strekninger, et uendelig univers, eller som forestillinger, begrep, eller som virkelige egenskaper i 
naturen eller i kroppene vi kaller levende og døde funksjoner. Bygge-funksjonen mangler.  
 Vi kunne jo tenke oss at lengder, retninger, avstander, utstrekning, ikke fantes, at det ikke var 
noen tomhet som kunne fylles eller tømmes. At det ikke fantes noen forskjell, to like eller to ulike, 
årsak eller virkning, virkelighet eller mulighet. 
 Forestilt, bevisst, eller som virkelig fysisk utstrekning, er en egenskap vi lokaliserer. Så den 
er jo her. Det finnes sammenlignings-referanser, så finn dem! Bygg den selv! Hva kjennetegner 
utstrekningen, rommets avstander og retninger, hva er spesielt med rommet? Klarer du å se dette? Vi 
finner lignende funksjon i bevegelse, i tid, energi-endringer, kommunikasjons-former, bevissthets-
prosessen. Ikke alltids noen lett oppgave. 
 Vi skal gå inn på utstrekningen der vi som forestilt, eller som en virkelig naturens fysiske 
egenskap faktisk eksisterer utenom om at vi forestiller oss det, at begge saker kan være tilfelle, slik 
at hverken virkelighet av noe eller forestilling av noe slipper unna i sammenlignings-prosessen. Altså 
både fake-news, og fakta-news om utstrekningen om vi så ser dette på omvendt måte av hverandre 
fra person til person, gruppe til gruppe. Her spiller det ingen rolle lenger for sammenligningen. 
 Vi kan i alle sammenhenger tenke oss punkt, eller bredere referanser til annet rundt, en 
posisjon som indikerer retnings-forhold, eller en kontinuitet, der ingen avbrudd finnes, et sammen-
hengende utstrekningsrom uten punktavbrudd, uten egentlige avgrensninger.  
 
 



9 

 Alle forhold som helhet eller del i bevisstheten eller fysisk virkelighet er slik at utstrekning 
kan tenkes kun er forestilt, eller at utstrekningen faktisk finnes. Sant-Usant. De fleste troende har et 
forhold til kropp og sjel, gjerne en estetisk, holdbar følelse, likt moralsk, likt med følelsene de har 
opplevd med natur, kjærlighet, godhet, sympati og omsorg, at de har tanker om det hinsidige med 
ønske om at både kropp og sjel kom til en annen utstrakt verden, himmel. Eller god ny jord. 
 I mange tilfeller virker utenom-jordiske forestillinger likedan, at om en kropp omdannes 
gjennom transformasjoner der kropp og sjel ikke virker normalt dimensjonert, gjennom opp og ned-
stråling, tilbakedannes de gjennom en maskin eller psykisk kraft slik at de dukker opp som seg selv 
med kropp i en verden lenger unna. At transformasjon eller tanke-kraft slik har en uendelig ide-verden 
om hvordan dette foregår. Kan vi tenke det, så går det an! Kan vi tenke det, kan vi gjøre det. 
 Konsekvensen er at av troende så er det slett ikke alle som tror at alt bare er forestillinger, der 
utstrekning ikke finnes og at alt bare er tanker, en u-dimensjonert bevissthet, der verden og 
mennesket, sjel, bevissthet, vilje, er del av en indre drivkraft og tanke i Guds bevissthet der 
utstrekning ikke er virkelig, men kun forestilling. Tvert imot er skillet mellom ånd og materie slik 
mener de fleste, at materien er kald og utstrakt og ofte et hinder for kropp og sjel, den er hard og fast 
og den er utstrakt og bevegelses-flyttbar. Kant: Rent rom, ren tid, stoff-tingen selv, bevissthet. 
 Men årsaken til bevegelsen, årsak og virkning, der mener de fleste troende at Gud står bak 
dette og dannelsen av vår fysiske kropp og arv, livs-egenskaper. Og dette minner litt om hva noen 
oppfant på verkstedet for å få noe som en i behov, eller av interesse, finner en menings-oppfyllelse i.  

Det er i så fall ganske mye å holde styr på. Svaret er at enkle bygge-stens-funksjoner er satt i 
drift på en måte vi med vår fornuft ikke forstår, et godt argument fordi alle vet at alle ikke forstår alt, 
selv om dette ikke beviser eller gir oss noen funksjoner for den fysiske natur eller bevissthet. Ingen 
logiske svar. Den store helhet av verdens befolkning ser utstrekningen og naturen som reel, troende 
eller ikke. I fysikken, naturvitenskapen, selv som evolusjons-teorier, så henger både troende og ikke-
troende forskere med om at evolusjon og fysisk vitenskap er virkelighets-tilnærming.  
 Mange forskere mener dette om materie og om utstrekning og bevegelser, at dette er klokke-
faste, eller det faste holdepunkt som del av tilværelsen, og at hinsidige verdener eller andre 
dimensjoner oftest er i slekt med utstrekningen, eller neppe finnes. Vi finner igjen det samme i alle 
de eldre skapelses-beretninger, om før og etter skapelse som tomhet eller utstreknings-rom, å sveve 
alene i dette før skapelsen. I andre religioner er det et kosmisk egg eller kaos som skaper de første 
gudene, gudskraften. Opp av det mørke intet har den ordnede kraft som bevissthet og materie oppstått. 
 Det samme gjentar seg når vi leser de moderne religioner, slik som Bibel, Koran, de fleste 
historier vi finner inne i disse, der reiser i utstrekningen og lidelser i den utstrakte verden, oppleves, 
og har slike hendelser mellom de som er aktører, som henter inn kameler, hester, sauer, kyr, til og 
med bisoner og bjørner, fisk og blekksprut som venner, brødre i ånden, slekt, eller at natur, fjell, 
vulkaner, stormer er del av alt dette. Også terror fra andre folkeslag eller ledere, god eller ond konge. 
 Det er vel av den grunn at jeg har behandlet begrep som rom, tid, bevegelse, og virknings-
effekter, energier som at dette er en del av virkeligheten, og at masser helt riktig virker slik de gjør, 
men mangler funksjons-forklaring. Men funksjoner behøver ikke å bety uvirkelig eller abstrakt, og 
det behøver heller ikke funksjonen til massiv felt-kraft å være, som kan virke like flytende eller hard 
som den hardeste materie, alt etter slik utvekslingene skjer i styrke-feltet til en slik funksjon. 
 I hvert punkt i naturen om vi skal se det slik som fast materie eller som kraft, så har dette 
utstrekning, og i samme punkt vil massekraften, energien, styrken, bevegelsen, tiden, og 
utstrekningen være felles til stede hele tiden der et punkt finnes i en sammenhengende verden, og til 
og med om det skulle være en punkt-basert verden eller posisjons-oppdelt verden.  
 Poenget er at dette punktet der samme bevegelse, samme tid, samme energi og samme 
utstreknings-destinasjon finnes på en gang, der er også det som vi kaller samtidighet av den 
grunnleggende egenskapen fysisk, både som fysisk lov og som fysisk hendelse, til og fra at noe skjer.  
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Når forskjellige master som forholder seg i ro skal sende ut signaler i samme hastighet, med 
like stor avstand til et annet sted som er i ro, en stille-stående observatør eller måle-apparat, så vil det 
blir forskjell på dette og noe som er i bevegelse forbi observasjonspunktet, som i Einsteins eksempel 
med måleapparat inne i toget som går, og det måle-apparat som står stille på perrongen. 
 Også forskjell på oppfattelse av en stein som faller rett ned fra togvinduet i et tog i fart, og at 
den som sitter på perrongen ser en stein som faller i en bue, men det er samme steinens fall. I den 
virkelige feltverdenen kan ikke feltlinjene på to steder være helt like da alle punkter som finnes er 
forskjellig forspent til hverandre, slik at to samtidige steder som utløser samme hastighet, vil derfor 
ha forskjellige energi-disposisjoner når vi analyserer dette helt ned til bunnen i kraft-punktene.  
 Allikevel kan en ganske konstant hastighet i felt-landskapet delvis oppfylle det som Einstein 
viser i sitt eksempel. En av de viktigste tingene med denne samtiden som det ikke sies så mye om, er 
at årsak og virkning her settes til en konstant hastighet, og dette er årsaker til justerings-beregninger 
for gps-ene. Ved denne antagelsen som virker på meteren riktig, for kommunikasjoner mellom slike 
stråler, så får vi fantastiske beregninger. Disse strålene er allikevel påvirket i en viss grad av alt annet. 
Forskjellene finnes. Samtidighets-eksemplet til Einstein viser altså en ting til, som betyr at en konstant 
hastighet også er årsak- og virknings-tid fysisk mellom de samtidige steder.  
 Men fysisk sett er det felt-spennings-forskjell og kraft-forskjell på stedene. Om aldri så lite. 
Med denne faste hastigheten kan vi altså måle forsinkelse eller økning i frekvensen til lyset, slik som 
fra to lyn, et foran og et bak toget med lik avstand. Den som står stille på perrongen vil oppfatte disse 
tilnærmet likt. Den som er på toget vil kunne merke forskjell i frekvens og tid, om aldri så lite mellom 
de to lynene som liksom er samtidige. Denne frekvens-forskyvelsen blir klart lagt merke til av 
Hubble, og som rød-forskyvning og blåforskyvning i universets objekter. Om noe kommer mot oss 
eller drar fra oss av galakser eller kometer. Frekvensforskjell på soler, galakser vi ser. 

Tog-eksemplet, som kjører nesten like fort som lyset og den som står stille på en perrong, 
viser at alle hastighets-forskjeller endrer på den fysiske målingen eller oppfattelsen, og vårt begrep 
om hastigheter og samtidighet, og at bevegelses-mengden bestemmer den relative hastigheten mellom 
fysiske hendelser, der lyset er det mest eksakte målet å benytte.  
 Feilmarginer ved lys kan beregnes ut fra hvilket felt-landskap og retninger de går igjennom, 
og slik sett finner vi forskjellige trianguleringer og differensial-beregninger, forskjells-beregningene 
som skal til for at rom, tid, energi og bevegelse skal ha et mest mulig korrekt punkt som de må være 
samtidige i, slik som det er som punkter i en snurrende ball. Å endre tid, energi bevegelse og 
utstrekning slik som man gjør i enkelte science-fiction-filmer går ikke i virkeligheten.  
 Hawkings eksempler om markhull gjelder kun for energiene. Lenge før markhullet er nådd vil 
alle bestand-deler av massen være omdannet kjemisk i en kropp, og forbrent, oppløst og at slikt kan 
ha blitt omdannet til lys, og innen en slik massekraft vil mulig også lysfrekvensen bli omdannet slik 
at partikler og mengder er omfordelt og i andre frekvenser som ikke kan gjenopprettes tilbake i en 
slik kraft og struktur som dette hadde tidligere.  
 Hawkings bevisføring for at den generelle relativitetsteori, der gravitasjonslover og e=mcc, at 
former og kurver og innbyrdes forflytting av gravitasjonsmasser, også sorte hull, at slikt stemmer, er 
klart riktig slutning. Men marginale feil kan det også tyde på at andre faktorer er med i bildet.  
 Også at slike masser vil måtte avgi likedan energi, som gravitasjons-felt-tetthet rundt slike 
områder, og som stråling slik som alminnelige partikler, og antigravitasjons-partikler, og anti-
gravitasjon. Beregninger og målinger kan bevise dette, og eksperimenter der vi lokaliserer effekter 
ved antigravitasjons-partikler og antigravitasjons-felt og deres påvirkninger av andre partikler og 
masser i eksperimenter vi har gjort på jorda for omdannelser av partikler. Hawking-strålingen. Del av 
bevis for den generelle relativitetsteoriens og den generelle gravitasjonsteori i kosmos generelt. 
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 Dette er den relative samtidigheten og dens bevegelses-avhengighet for vår bedømmelse, eller 
et måle-instrumentets bedømmelse av den fysiske tilstanden. Ved antagelse av lyset hastighets-
konstant og eventuell delay-time der lys absorberes eller endrer frekvens i satellitt-utstyr, sendere og 
mottakere, eller for hvilket felt-landskap dette går igjennom, så vil bruk av like frekvenser, eller 
kombinasjon av noen få forskjellige frekvenser kunne beregnes som eksakt avstandsmåling eller 
energimåling av objekter og feltstyrker.  
 Einstein fant ut at gravitasjons-tetthetens økning eller svekkelse endret lysfrekvensen. Og 
dette fungere som en proporsjonalitets-faktor. Altså noe som knytter rom, tid, bevegelse og energi 
sammen som et produkt i et punkt. Dette gjelder destinasjon punkt, posisjon, og kontinuitets-
strekningene i utstrekningen, og som forutsigende beregninger.  
 Da utstreknings-feltet krummer, så vil denne krumningsfaktoren være en del av avstands-
beregningen, og hensynet til produktets sted og bevegelse. Her er det måleproblemer: lys kan finne 
partiklets stedpunkt, men ikke dets bevegelseshastighet og retning samtidig. Den samme målingen 
kan utlede kun en av disse samtidig. Måle-energien vil endre objektets retning, hastighet og sted. 
 Dette er Heisenbergs usikkerhetsrelasjon på grunn av at retning og posisjon på den ene siden 
ikke kan beregnes grunnet lyset og at det er energi i lyset som påvirker feltlandskapet til partikkelen 
vi måler, slik at dette kan endre retning i ubestemt grad. Energien er med i bevegelsen og 
utstrekningens destinasjons-forhold og retninger. Her kan ikke bevegelses-strekningen være alene 
som romtidretning.  
 Energien må ha virknings-styrke-forskjeller som tetthet, hvilket betyr at energien må forklares 
som en tredje side av romtid-funksjonen. Dette har ikke blitt gjort, annet som at vi ved våre egne 
stoffer og målebegrep har funnet kraftmål og enheter å sammenligne med, men har bare bevegelse og 
tetthet, og utstrekning å beregne med, men ingen funksjons-side av det samme elementet som viser 
til hva og hvordan energien skal være deltaker utenom romslig tetthet på kraft-felt-linjer og 
akselerasjoner av bevegelser via disse. Bevegelse, ro viser forskjell til samme kilde. Relativ samtid. 
 Differensialkraften har en rimelig logisk fremvisning av denne felt-oppstandelsen og som 
virker i takt med disse rombevegelses-kurvene som balansert blir dannet som ganske tilpassede 
energiformer i utveksling, totalt sett i balanse og som utvekslingsformer som i et ekvivalent energi-
landskap med avstand mellom formene, det vi oppfatter som adskilte energi-klumper eller masser og 
innbefattet de logiske funksjoner som disse massene inntar. Relativ samtid gir energi-forskjell. 
 
 Om gravitasjons-rommet og objektene. 
 
 Ut fra gravitasjonskraften som deltager så vil jeg si klart fra at dette er et trykkrom, trykk-felt-
rom. Der det dannes virvler så dannes det også normale kurver av fysiske lovmessigheter inn mot 
disse virvler og kule-virvler. Her har Einstein rett i at rom-trykket trykker innover mot objekter, altså 
det vi kaller gravitasjon. Og da vil dette med et objektets bevegelses-hastighet, slik som en planet i 
bane, ha funnet en midlertidig likestilling mellom bevegelses-hastigheten, solens tiltreknings-kraft, 
som er romtrykkets press innover mot objektet solen, også presse jorden innover slik at solen og 
rompresset i forhold til rette bevegelser alle veier, slik danner en kurveform, eller sirkelbaneform på 
planetens bane.  
 Og ellers stemmer jo både gravitasjons-felt-teoriene og gravitasjons-lovene, felt-lovene til 
Einstein, for slike kurver og trykk med hverandre, og at ekvivalensen i energirommet er konstant som 
E=mcc. OBS: Selv om rom-trykket over hele Kosmos skulle doble seg, så vil fremdeles ut-
balanseringen gi den samme ekvivalensen mellom energi-utvekslingene og virkningene som rot-trykk 
på objekter, slik at vi finner ikke ut av energiens grunnfunksjon og oppstandelse av dette. E=mcc. 
Resultatene til Einstein stemmer overens med utvekslingene i differensialkraften. Utveksling betyr at 
romkrumninger oppstår, og videre at det oppstår ekvivalente ulikt fordelte feltenergier, og ikke hundre 
prosent like tett eller jevnt fordelt, men adskilte fortetnings-prosesser. Forklart i differensialkraften. 
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 De samme kurver vil oppstå i det vi sammenligner disse i alle lokale områder og med den 
form av tids- og treghets-forsinkelser som utvekslingen har sammenlignet med hastighetsløkker, altså 
mengden masse i forhold til romtrykket. På den annen side så virker utvekslingen mellom kosmiske 
felter slik at det mellomliggende feltets mengde indre utvekslinger er lik mengden differense i 
romtrykket lokalt og omliggende felttrykk, altså kosmisk og lokalt.  
 Dette betyr at det er ganske så likt en emulgering, altså at det dannes likedanne mikrobobler i 
et kokekar som kan samle seg i de gradene det er trykkendringer og trykkutvekslinger i rommet eller 
slike er nære hverandre der romfeltet og partikkelfeltet tilpasser seg hverandre balansert. Slik sett vil 
utvekslings-økning i en galakse eller i hoper og baner, fremskaffe endringer som virker emulgerende 
i disse lokale områdene. Men dette er en helt annen emulgering enn emulgerings-teorien. 
 Vi kan snakke om vibrasjons-forskjeller og energi-endringer som ikke virker stabile, tross at 
mengden gravitasjon virker stabilt, og e=mcc virker stabilt. Men dette med balansen, likevekten har 
altså mange omformerings-veier. Også tross alle disse faktorene så stemmer også trykkutvekslingen 
og hastighetsløkker med den gjennomsnittlige gangen for partikler og galakser, slik som black-hole-
teorien beskriver forholdet mellom gravitasjon og lysenergien og dens hastighet og masse som 
likevekts-prinsipper, selv om vi må anta at det er andre grunner enn det som er oppgitt for hvorfor G-
forholdet oppstår mellom objekter eller mellom gravitasjon og utveksling av energi i et partikkel-
senter, eller sort hull i en galakse.  
 Og likeledes at G mellom to objekter, over-akselerer som utvekslingsmengde når to objekter 
er ved siden av hverandre og enda mer når to sorte hull eller to partikler sammen-smelter. Nå trekker 
massene seg sammen i et hardere bindingspinn og er stadig vanskeligere å oppløse til høyere denne 
bindingen er i balansert utveksling, og denne bindings-økningen er den sterke kjerne-kraften. Den er 
ikke like sterk i alle atomkjerner, men avhengig av symmetrien i utvekslingene mellom objektene.  
 At her kommer en delvis sporadisk hopping og bane-balanse inn som ligner litt på det som en 
kvinnelig forsker antok for 40 år siden, kjerne-baner. Men denne er altså en dis-symmetri, men følger 
feltbalanse-utvekslingen. Når Einsteins sier at rommet trykker på objekter, men at det mellom to 
objekter virker som at det er dobbelt så stort trykk, akselerasjon mellom to tiltreknings-objekter, slik 
at G-tiltrekingskonstanten tilsvarer 2 g vanlig gravitasjon, så betyr dette også at utvekslingen mellom 
de to objektenes gravitasjonstrykk er halvert, at rommets trykk-kraft halveres mellom de to objektene 
i forhold til at denne nå brukes som retningsutveksling mellom de to objektene.  
 Om effekten til g-kraften skulle være for eksempel størrelse 4 som normal effekt, og at 2 skal 
bety at det er utligning og normalt gravitasjons-rom-trykk, nøytraltrykk, så betyr dette at når vi måler 
et stort tomt område i rommet, så vil denne g-kraften mangle. Alle store G-krefter som finnes langt 
unna vil i tommere rom gi utjevning mellom gravitasjon og antigravitasjons-utvekslinger, slik at 
rommet synker fra effekt på 4, til effekt på 2. Om det synker mer enn dette vil det betyr at området 
holdes i balanse i forhold til alt annet ved at stedet har mer anti-gravitasjons-gjennomstrømning.  
 Når partikler som er i omløp og må veksle på balanse-felt-kreftene fordi de roterer, og slik må 
tilpasse seg romkraften rundt seg hele tiden, så vil dette ligne litt på jorda og månen, for eksempel 
som med tidevannsbølger og feltkraftendringer i forhold til stillingen de har i forhold til sola. Og ikke 
nok med det, både jordas indre elektrifiserte felter og den magnetiske strømningen rundt ut i 
verdensrommet rundt jorda. I partikler går disse prosessene fortere og virker ikke så jevnt som med 
jorda og månen.  
 Her virker kjerne-endringene og elektro-magnetisk virkning slik at det heller kunne 
sammenlignes med pulsarer. Det vil bli vibrasjons-tilpasninger for både elektroner, protoner og 
nøytroner og uro eller dis-symmetrier i meson-utvekslinger mellom kjerne-partiklene. Partikler som 
er mette kan ikke ta imot energien til mesonet. Et nøytron kan da slås ut, om det er underskudd et 
øyeblikk i masse-balanse, og da vil dette mesonet kunne omdannes til et positron, eller at tilsvarende 
felt-utvekslings-energi vil danne et positron.  
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 Om nøytronet ikke slås ut vil positronet være en ladning som beveges vekk omgjøre det 
eventuelle nøytronet, eller et av de andre nøytronene, til et proton. Da vil dette grunnstoffet ha blitt 
omdannet til et høyere grunnstoff-tall, og dette er en av de veiene endring av grunnstoffer skjer på, 
slik som når vi ser endringer ved plutonium, uran, radium, thorium, francium, radon, bly. Sjansen for 
at ustabiliteter slår ut en heliumkjerne er stor, grunnet den store ubalansen og u-symmetrien i kjernens 
utvekslingskrefter mellom kjerne-partiklene, og dertil uro i elektronskallene. 
 Dette er vel mulig det vi kaller kald-stråling fra slikt som Curie fant ut av, men som datteren 
i 1934 fikk nobelpris for, i oppdagelsen av positronet som det første antipartikkel i tråd med Diracs 
kvante-teori om partikler og antipartikler. Et anti-nøytron ville slik kunne miste et positron og bli ett 
negativt proton elle anti-proton, altså der både gravitasjonen og den elektromagnetiske virkningen er 
motsatt rettet av alminnelige protoner og nøytroner. 
 Alle disse logiske spekulasjoner baserer seg på differensialkraftens utvekslinger og likevekt, 
men med kjennskap til at partikler har slike egenskaper fra kjernefysikk og kvantefysikk i den spe 
graden slik informasjon gis offentlig, eller logisk forklart. Poenget er bare å vise at en rekke til-
pasnings-forhold er såpass like for slike utvekslinger og partikkel-dannelser og lokal oppførsel, at 
differensialkraften nettopp er en god modell.  
 Energimengdene fra gravitasjonsrommet som trykker inn i objektene, det vil si det vi kaller 
fall-kraften eller akselerasjons-styrken til jordas tiltrekning, massenes tiltrekning, betyr også at energi 
kommer til oss og objektene.  
 Men om romkraften kan endre styrken til en lys-frekvens med 4 hertz på en viss avstand, og 
med den mengden gravitasjon vi har på vei inn som trykk, så vil det allikevel med lyshastighetens 
fart ikke ta lang tid før atom-partiklene eller jorda hadde doblet sin vekt. Slik sett så er det grunn til 
at Einstein og Dirac legger stor vekt på antigravitasjon og annen energiomvandling som utbalanserer 
dette til den ekvivalente likevekt vi har mellom objekter og felt i rommet.  
 Med andre ord at det kan ikke bare opptas i et punkt, eller at partikler er dette, og slik mettes, 
fordi det må skje utveksling og da er denne sirkulasjonsutvekslingen et godt logisk svar. Mens punkt-
modellen er absolutt funksjons-løs og uten referanser, preferanser, til balansen selv som ide. 

Om det skjer utveksling og det er forskjell på innkommende og utgående energi der vi har 
igjen en tiltreknings-rest, så må dette komme av at vi som fysiske objekter er av samme overvekt inn-
strømnings-felt-retninger selv, der den motsatte veien som feltretninger må ha noe med balanse-
utjevningenes retning til rom-feltet og den retningen dette strømmer i, altså som forsinkelses-
strømninger i forhold til utbalansering-vei og strømningshastighets-retning i helheten, fordi mengden 
energi skal være like tett i mengde, energi.  
 I det lokale balanse-senteret, eller hele den lokale partikkelen, som et elementær-partikkel 
eller ett som kan deles opp om det ikke er dette, så styrer balanse-bevegelsene. Om vi da skyter mot 
en slik partikkel, og klarer å sprenge dette så oppstår det kaos i en slik balanse-virvel, og som lys, 
partikler, felt, ikke rekker å balansere med, slik at virvelområdet opprettholdes ekstra kraftig samtidig 
som at oppdelingen nå blir en kamp mellom gravitasjonstrykk-balansen og partikkel-felt-dannelsen.  
 I det den sprenger må gravitasjonen tilpasse balansen, og den kaotiske mangel og overtrykks-
forskjellen som oppstår, der disse splittede deler er i forskjellige retninger i strøm-virvelen vil danne 
enten strømretnings-førende eller mot-strøms-virvlende partikler som er mer runde, og avhengig av 
avstanden og kompromiss med gravitasjonens erstatning av balanseuroen.  
 Foruten en vanvittig elektromagnetisk og gravitasjonsfelt-utveksling i balansering, så vil vi 
ha en gravitasjonsfelt-splittet balansefordeling, som grunnet trykket rundt tross alt presses tilbake til 
balansesenteret der partiklene tvinges til å tilpasse seg samme rotasjonsdannelse for feltet igjen, i tråd 
med virvelinnløpet til trykkrommet fra før av.   
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 Her er det også samtidens balanse-utjevning som spiller en rolle. og at andre samtidighets-
områder. som partikler og trykk ikke rekker å erstatte i ubalansen-utvekslingen i tide, fordi at partikler 
er for langt unna, og lyshastigheten som årsak og virkning er for treg fra en annen destinasjon lengre 
unna til øyeblikkelig kunne nå frem å løse opp i gravitasjons-problemet, altså feltproblemet Det kan 
bare gravitasjons-rotasjonen og feltrom-landskapet som ligger inntil partiklene, gjøre selv. Og denne 
vil inn-balansere de elektro-magnetiske uroligheter tilbake til ro.  
 Om trykkrommet et annet sted i kosmos tydes som at et område er i ferd med å doble sin 
gravitasjon, da er det noe alvorlig på ferde.  
 Om partikler ligner et fenomen i en trykk-koker så vil dette like godt som bobler på dypt vann, 
kunne tenkes å akselerere etter hvert som felt-mengden fortynnes som feltretnings-tetthet, akkurat 
som bobler med trykk når de kommer oppover i vannet utvider seg som større trykk-bobler og med 
mindre trykk ovenfra mulig kan akselerere oppover.  
 Alle feil-bedømmelser av eksempler her er tross alt et forsøk på å vise at om vi får de reelle 
data og omliggende tilstander for partikler, så vil både dette, og den rette måten å se trykkforhold i 
rommet på, kunne gjøre så vi finner transformasjons-formler for både partikkel-trans-formasjoner og 
hva som er det reelle gravitasjonsrommets trykk i effekt-tall i forhold til partikkel-energier vi kjenner. 
Jeg synes jeg lokaliserer begrep, om ikke bare 10 i -27, men inntil 10 i -58 størrelsesforskjell som 
trykk, slik enkelte snakker om Planck-lengder, som nok kun er en mulighet for det trykkstadiet vi selv 
er på, mens et mikrokosmos i forhold til dette igjen har andre lengde-enheter vi må benytte oss av. 
 Lyset, påvirket av gravitasjonskraftens treghetsgrad, vil både endre frekvensen, sin energi, og 
sin hastighet i retninger etter gravitasjonsrommets treghet, slik at lyset endrer hastighet proporsjonalt 
til det systemets gravitasjonstreghet det er i. Og selvsagt vil lyset får en litt annerledes virkning 
gjennom elementer, slik som både glass-fiber tråder, vann, luft og metaller, fordi det absorberes eller 
brytes på veien gjennom glass og legemer, av luftmolekyler også videre. Om det absorberes før det 
vandrer videre kan det være store forsinkelser.  
 Men selve lysstrålen holder stort sett konstant hastighet og bevegelseslengde, da i forhold til 
treghets-rommets endring i gravitasjon. Lys kan videre bøyes av gjennom påvirkning av gravitasjons-
krefter, elektriske og magnetiske krefter slik at det lar seg styre. Også at masser og spalter kan bryte 
retning, ellerha en blgevirkning gjennom to spalter likt som et elektron har.  
 Ved å kjenne forholdet til avstander og masser, kan en i stadig bedre grad finne riktigere 
avstander mellom himmelobjekter, grunnstoffene der, massevekten kan bøye av lyset, noe som kan 
skje gjennom det vi kaller gravitasjonslinser, der lyset bøyes rundt tunge objekter og sorte hull. En 
nøytronstjerne kan få til en viss virkning her. Slik sett er ikke lyshastigheten en konstant bevegelse 
som hastighet. Men som det tilbakelagte gravitasjonsrommets tetthet og tids-lengde stemmer det 
allikevel med hvor mye energi og hastigheter vi beregner oss for å komme fra a til b.  
 Om det sendes ut en gitt frekvens fra Pluto med lettere masse fra kvartskrystaller eller fra is, 
så kan dette sammenlignes med kvartskrystaller og lys her på jorden, slik at vi vet at det er samme 
stoffet som dette kom fra. Sånn cirka. Her vil frekvensen fra kvarts stemme med trykket lyset får her. 
Forskjellen i store masser som planeter vil ikke være så stor. En kan lett se at det er rimelig forskjell 
på mange stoffer. Molekylblandinger er vanskeligere. Kjente slike er greit, men en blandet suppe av 
slike byr på vanskeligheter.  
 Her kan enkelte frekvenser bli like som et annet grunnstoffs kvantetall. Det er rom for 
feiltolkninger. Opptak over lengre tid av lys fra rommet kan allikevel avsløre mye. Det viktigste med 
samtidighetsformer for bevegelsesforløpet og tids-forløpet, veilengden til Einsteins eksempler er at  
om vi har to stolper som står et godt stykke unna hverandre langs en jernbanelinje og sender en 
lysstråle på likt mot et tog som er midt mellom stolpene når toget er i bevegelse, og at lyset har en 
konstant hastighet, så vil målepunktet midt på toget reise fra stolpen bakenfor og mot stolpen foran 
seg. Toget er nødt for å ha beveget seg en millimeter.  
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 Da vil det være en forskjell i lysets veilengde der lyset bakfra må gå litt lenger enn det lyset 
forfra har gjort. Oppfattelse av samtid mellom måle-tidene er forskjøvet, og viser ikke samtidighet. 
Om toget går veldig sakte, så vil kun frekvens-forskyvningen vise en forskjell lignende rød-blå-
forskyvning. Om perrongen er midt mellom stolpene vil observatør mene at lysstrålene nådde frem 
på likt. Det andre er at om noen slipper en stein fra togvinduet vil den ene mene at denne faller rett 
ned, mens observatøren på perrongen ser at steinen faller i en buet strekning langs tog-retningen. Her 
er altså både bevegelsene vi viser til, veilengden, bevegelsesretningen, tiden og hastighetene relative, 
og de er relative til observasjons-punkt.   
 Allikevel følger det meste en årsak-virkning-gange, med unntak av at bevegelser, lengder og 
hastigheter er relative til hverandre, ikke bare til en enkelt observatør. I den spesielle relativitets-
teorien så forholder slik observasjon seg mellom en observatør av gangen, sammen-lignet med en 
annen observatør. To måleinstrumenter. Tids-faktoren. I den generelle relativitetsteorien er 
bevegelseslinjene, og formene tatt med inn i bildet og er avhengige av hverandre. 
 Det som er merkelig er at forskjellen mellom et proton og et nøytron når nøytronet deler seg 
i ett elektron og et proton, som sammenlignet med vekslingen mellom proton og nøytron når de endrer 
rollen som proton og nøytron, ved at et meson fra nøytronet går over i protonet som en nøytral-
ladning, men samtidig at nøytronet bli et proton, er at mesonets effektverdi og elektronets effektverdi 
altså er like. Og som anti-partikkel, så viser positronet seg som et positivt, elektron som et anti-
partikkel med tilsvarende effekt-verdi på dette.  
 For meg så viser dette at når lys går over til å bli et elektron ved 521 Mega-elektronvolt, MeV, 
som da er en sirkulær eller kule-formen partikkel til forskjell fra lyspartikkelen, fotonet, som mer 
virker som et vertikalt trykk-forflytningspartikkel, forplantning gjennom rommet, ganske ensrettet i 
bevegelse, mens elektronet graviterer i alle retninger likt, at elektronet da er den minste kule-formede 
graviterende partikkelen utenom protoner, nøytroner, positroner og mulig mesoner.  
 Poenget er nemlig at deres størrelse og gravitasjonseffekt er så like, og viser lett at det fra 
bunnen av gjennomsnittstrykket, golvet i spillerommet, så kan lys ese ut i trykk og energi inntil de 
minste partikler dannes som gravitasjons-kule-partikler med tydelig treghetsmasse i rommet med 
gravitasjon alle veier, og blir hengende hastighets-løkkepartikler som feltretningsomdannelse, kuler, 
og at det fra taket i trykket, topptrykket likt med gjennomsnittstrykket, så vil liknende størrelser kunne 
skilles av fra taket i samme størrelsesorden som minstepartikler med graviterende kule-form.  
 Nøytronet ser ut til å ha mettet trykk inn og ut i samsvar med gjennomsnittstrykket i rommet 
og er derfor i symmetri med feltrommet rundt seg, likt inn og ut, en ganske balansert partikkel, og 
som dermed ikke har forskjell i elektrisk og magnetisk virkning som er av betydning. Men nettopp 
om dette av overtrykk eller en ekstra liten energi, slik som 13 MeV tilførsel i energi, så spalter 
nøytronet seg i elektron og proton, altså danner protoner.  
 Vi kan likeledes tenke oss at et trykk øker på en slik måte at et elektron og et proton hver for 
seg kan dannes ved hverandre, i stedet for at protonet n i blir et fullt nøytron, da det kan balansere 
seg samme med elektronet og slik danne en lignende sirkulasjon med dette som tilsvarer metningen 
i romtrykket likt som et nøytron.  
 Summen av bevegelsesenergi, elektrisk frekvens-energi, og avstand og fart i omløpet til et 
elektron rundt et proton, vil da enn så lenge holde seg innenfor den stabile balanse-virkning i forhold 
til rommet rundt, at så hvis ikke vil elektronet fare ut i rommet, eller at en prosess settes i gang der 
elektron og proton kan sammen-smeltes til et nøytron. Det er da spesielle forhold som er mer 
eksperimentelt kjent blant forskerne som driver med partikkel-fysikken. 
 Det er tydelig at kjernepartikkeltrafikken normalt ikke er død. En rekke tester og 
observasjoner viser at hele urankjerner kan spaltes, og andre radioaktive stoffer ikke bare i enkle 
reduksjoner til nærmest liggende atomnummer, eller et hopp 2 grunnstoffer ned, opp, på grunn av 
tilførsel eller utsending av heliumkjerner, 2p+2n, men også at spaltning kan gi tinn, og ulike andre 
stoffer, at andre grunnstoffer kan redusere seg etter en tid eller under visseomstendigheter, og som 
regnes som naturlige prosesser i naturen.  



16 

 
 Vi har altså minst en tredjedel av disse som klarer jobben noe lunde selv, mens andre trenger 
en større dytt for at det samme skal skje. At de bombarderes med nøytroner, protoner, lys/temperatur, 
varme, elektroner, eller utsettes for kulde, ned mot absolutt 0-punkt, samt enorme trykk. Mange veier 
fram til reaksjoner av ulike typer. 
 Her kommer i alle fall årsak og virkning som feltbevegelseshastigheter og lyshastigheter inn 
i bildet som den lokale samtid i forhold til virkninger fra andre steders samtid, og det relative 
hastighetsforholdet mellom disse, som årsak-virknings-rekkefølge, og dette er en annen måte å forstå 
balansen og bevegelsen på som relativ samtid, og ikke bare differensen og forskjellen i vei, hastighet, 
tid og sted slik som i Einsteins alminnelige eksempler.  
 Med lyset som hastighetsreferanse for alle felthastigheter faktisk, så må Einstein ha tenkt på 
årsak-virknings-faktoren i tidsforskjell som er begrunnet for felt og lyshastighet sin mulighet til å 
fordele virkninger og feltstyrker. Denne forplantningsfaktoren av utvidelse og sammentrekning, 
økning og minskning i styrke, forteller hva som skjer med kurvene i rommet.  
 Ikke bare to kurver skal tilpasse seg feltrommet rundt dem, slik som månen og jorda, men 
også sola og planetenes feltvirkninger må ha en tilpasningsutjevning for balanseringens skyld, den 
likevekten i energi som med adskilte klumper og lyshastighet kalles ekvivalens i energi-overførings-
rommet, at energiene virker konstante i mengde og omfordelinger av masser og lys-energi. Denne 
energien er jo det som gjerne betegnes som varme eller en temperatur, en uro-grad eller urovirkning, 
frekventering i rommets energier.   
 Og temperatur og frekvenser er viktig del av aggregat-tilstand-omformingen, enten det er i 
molekyler, i faste gjenstander på jorda, eller som væsker, vann, gasser, luft, eller frie ioner i 
verdensrommet, likt som i kjemiens kvanteverdier, og i sol-systemer, galakser, sorte hull. Trykk og 
temperatur har en klar felles identitet i de fleste tilfeller. 
 Slik sett er det ikke bare stoffene og deres frekvenser, men feltet rundt og forholdet til 
gravitasjonen er også slik at det lokalt skjer balanseendinger og frustrasjoner i det nære 
gravitasjonsfeltet, nye inn-balanseringer. Turbulensen kan finnes igjen langt ute i rommet utenfor 
partiklene i mange tilfeller. Ikke minst når lyn, kortslutninger, spesielle strømstyrker danner resonans, 
der den vanlige strømloven tar pause for at energiene er med å riste ledningene i kraftige bevegelser 
og man kan høre en duringsendring med høy styrke.  
 Massene settes i bevegelse og det betyr kraftig endring av gravitasjonsposisjoner, nok til at 
ubalanse kan registreres i dette. Her skjer det et balanse-utjevnings-arbeid i høy klasse. I og med at 
energiene før og etter prosessen viser at summene energi er som de var, stort sett konstante. En slik 
varmepåvirkning eller aggregat-tilknyttet stofflig eller partikulær reaksjon som virker til og fra 
gravitasjonsrommets trykk, stort sett i balanse virker som alt fra is i en kjele som varmes, kokes opp 
og går over i damp.  
 Det er ved masser vi ser reaksjonen, og det vi kaller emulgerende prosess, aggregat-
påvirkende, at det skjer uforutsette endringer i rommet eller ved kvante-fysikk, kvark-spaltninger, 
Higgs-partikler, er vel det som gjør at moderne atomforskning har fått en egen arbeidsgren, hypotese 
om emulgerende gravitasjon. Uforutsette virkninger i en galakse eller spesielle sorte hull oppfører 
seg balansert gravitasjons-messig men tross slik balanse, så virker det som at galakser og planetbaner 
er i resonans til tider.  
 Da gravitasjonen har lite funksjons-virke-grunnlag, grunnfunksjon som en kan henvise til, så 
blir slike hverdagslige oppfatninger vi kjenner til, det nærmest som forskerne har å sammenligne med. 
Om vi går over til Black-Hole-teorien, så angriper disse de samme problemene på en litt annen måte. 
Her kan energifordelinger som gravitasjonsfeltlinjebaners utjevninger alene være grunnlag nok som 
forklaringsvei, selv om en ikke kjenner omformingsprosessen til feltbanene. 
 I forhold til et gigantisk nøytralt væskelignende gravitasjonstrykk, som et balansert 
feltlinjelandskap, flat som rommet da kalles, altså kubisk trykklikt, så vil en lyspartikkel eller 
dannelse av dette være en gigantisk forskjell, virvlingsenergi, i forhold til balansert tilstand.  
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 Det er en mengde trykkvirvler, hastighetsløkker med volum-trykk i som danner vertikal-
virvler eller romtrykket med likeens balanserte virvler inn og ut med en trykksmultring eller diskos-
trykkpartikkel i midten. Virvellinjenes volum kan være hele trykket selv, overtrykket som er balansert 
inn og ut i forhold til rommet rundt som i et balansert trykkrom vil fortsette å trykke dette i den 
trykkeretningen bevegelsen har begynt.  
 Det er ingenting i veien for at virvlene gjennom trykkrommet som slikt lys også kan ha 
lagdelte smultringer utenpå hverandre med virvler imellom fra utside til innside. At lysets flatere side 
eventuelt kan skråne, ha oval form, eller en uro som får det til å veksle ut fra slik vekslingen var da 
det ble sendt ut. Om ubalanserte, distraherte lyspartikler, rolige eller skjelvende virveltrykk. Rommet 
har alt turbulensvirvler i trykket sitt som lyset må forsere. 
 Om alt er overalt og alt påvirker alt, eller det er en likens romtidkraft, enhetsfelt, så vil alle 
forestillinger om et endelig eller uendelig univers også ha mengder ulike argumenter og logiske 
funksjoner som tilsvarer at rommet har uendelig med energi, absolutt energi, eller at den absolutte 
energi er konstant, i likhet med en ekvivalens.  
 Om det er kraft og motkraft og det er bevegelse, eller at det er energi, drivkraft, og det er lik 
mengde bevegelse og motbevegelser i ekvivalensen, så er det likens at det er en total mengde 
bevegelse-energi og lik mengde mot-bevegelse-energi. Grunnen er enkelt dette:  
 Om det er en total romslig og like-ens styrke-kraft som veksler i seg selv er det kraft og 
motkraft i lik mengde, og det samme for samme forhold med en total mengde bevegelsesenergi som 
er likedan som utveksler, fordi i motbevegelser og motkraften så vil utvekslingene danne ekvivalens 
i virvlene av større og mindre formater, altså det vi kan kalle objekter i et mer jevnt felt-landskap som 
krummer seg til og fra slike mindre utvekslinger. 
 Breknings-soner. Det er neppe punkter mener Descartes, og Einstein sier det punktet er en 
fiks id, og at det er en kontinuitet i alt, rom, masse, bevegelse. Gauss har blitt benyttet som 
eksempel for bøynings-soner, krumningene, virvler, med de ekstremt små punkter som har 
flate-areal (som ikke har utstrekning), som en bøyning skjer innenfor.  
 Men: Ingen retninger kan bøye av uten utvekslinger, altså virkning, bevegelse, og at det er noe 
i styrke eller formenergi som må være med. Det er ikke så mange ingenting, 0, som bøyer seg. 
Eksempel er at elektroner og lys øker frekvensen, energien i høyere trykk og det viser at de har samlet 
hastighetsløkker.  
 Når felt krummer seg uten at det er en synlig masse i feltlinjene, eller i alle fall ikke synlige 
objekter, utenom at vi kan anta eller beregne en masse-energi for slike bøyninger, forskjeller i 
gravitasjonsfelt-retninger for eksempel der vi kan måle at en bøyning, krumning, finner sted, eller at 
trykket i rommet har økt fra posisjon A til B, betyr dette at det har skjedd noe. 
 Selve bøyningen skjer ikke med sammenklemte flate-innhold. Det skjer gjennom en viss grad 
av romslig felt-styrke som endrer sin retning, en styrke-utveksling. Slike bøyninger i felt-rommet 
betyr også friksjon med andre felt-områder. Turbulens, og utveksling slik at turbulens, virvler, mer 
stabile trykk eller kule-virvler, blir matet, og slipper ut, skyver ut, lik mengde energi.  
 Bøyningen av innkommende felt-strømmer som nærmer seg en partikkel-fossa må likt som 
lys og gravitasjonsløkker danne en løkke på felt-linjen før dens retning er tilpasset et nytt løp, fordi 
da passer det til balansetrykket med rom-feltet rundt partiklene også som grader tilpasset utjevning 
som utveksling av sirkulasjoner andre veien. Men for innfalls-linjen virker det som en fortsatt 
krumning innover. Visse brekksoner på en side, vil balansert gi like mange og like fordelt rundt på 
motsatt side av en slik virvel hele veien rundt. Balanse-utvekslings-bevegelse, finner sitt midtpunkt.  
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 I grunnen vil dette virke litt som fossa-effekten, en mer lang-strakt bøynings-sone, men med 
intervaller som med motstrøm eller tap i forhold til strøm-retning vil fordele seg litt annerledes i front 
enn bak-siden av partikkelen. Slike bøyningssoner kan godt ligne litt på slike soner som de 
forskjellige sol-sfærene utover i det ytre rom, eller jordas van-Allen-magnetiske belte. Brekninger av 
gravitasjons-sirkulasjons-linjer vil gjelde slik for planeter, soler, galakser, sorte hull, for å 
opprettholde sirkulasjonen. Både i objektet, og i dets bane-retnings-forhold.  
 Slik virker rommets strømretninger i nærheten av objekter, ved endring av mengde 
styrkeenergi som kommer sammen, slik at de sveller ut, og det kan ligne en slags sviske-effekt, at du 
klemmer saften ut av noe, eller slik som slim-fisk som utgyter enorm mengde slim rundt seg. Rommet 
er mottaker, utveksler av trykkendringen som skyldes at to trykk av forskjellig størrelse må tilpasse 
seg balanse-utjevningen mellom disse.  
 Romfeltet rundt tyter altså ut med mer energi-mengde i feltlinjene enn det hadde, og massene 
som kommer sammen taper denne energi-massen da det trengs mindre til å drive samlingen av 
virvlene i en virvel, mindre mengde feltlinjer, styrke til å drive samme mengden rundt. Dette hadde 
ikke vært mulig å forklare om det ikke var for at de er av samme type feltkraft. 
 Brekningssoner vil måtte skiftes ut med ut-sirkulasjoner, turbulens, at det er tilpassende 
sirkulasjoner mellom felttrykk, og felttrykk-baner.  
 Vi skifter her ut Gauss sine flateinnhold med 3 eller 4 hjørner, med sin indre logaritmiske 
mystiske funksjon for brekning eller bøyninger, som proporsjonale forhold, logaritmer, i krumninger 
med at når noe brekker, så vil de runde partikler og virvler vi kjenner fra naturens atomer og partikler, 
erstatte virkningene med virvler og sirkel-former som danner løkker på feltlinjebanene, som 
løsningen på Gauss problem: Og det er igjen: Hastighetsløkken. Samme type hastighetsløkken som 
danner partikkel i et jevnt partikkelløst feltrom, inntil manko og overtrykk skaper slike virvler 
gjennom utvekslinger.  
 Vi kan også si at dette er lik den forsinkende vei, eller akselererende vei slik lyset har inn og 
ut av en glass-stav eller prisme. Alle slike sirkulasjoner har en enorm evne ved at løkken på felt-linjen 
kan bremses ned og øke farten igjen, samtidig som den vandre bakover og fremover på feltlinjen med 
løkken sin, uten at noen del har tapt sin fart av og i denne bevegelsesutvekslingen. Men til-pasningen 
mellom to felttrykk, det i rommet og det i feltlinjebanen, og til det objektets felt som det bøyer inn 
mot er enormt. Enorm tilpasningsevne for utvekslinger. Utrolig!  
 Jeg er umiddelbart sikker på at dette både løser Gauss sitt problem og hvorfor da Einstein bare 
kan regne uten å bry seg om punkter, men prøve seg frem med tilpasning og tilnærmings-matematiske 
eksempler inntil verdiene stemmer for det feltlandskapet det er snakk om. Samtidig er begge deler 
balanseregnskap!  
 Til alle utvekslinger så kan det formes ovale, eventuelt 8-tallstrykkvirvler, alt som former 
balanseveien i turbulens og oppdeling av disse i mindre eller dannelse av større virvler. Logaritmen 
til Gauss kan ikke forklare bøyningens reelle virkning eller dannelse, bare som tilpasning mellom a 
og b, aldri selve bøyningen.  
 Derfor er hverken det utstrekningsløse punkt, det minste utstrakte punkt, eller det gaussiske 
flate-punkt, eller et romslig punkt, en løsning på den virkningen som skjer, men en best mulig 
matematisk-geometrisk logaritmisk tilpasning. Denne kan i hvert fall være så god at det holder. 
Einstein bare regner til a og b stemmer med hverandre som retninger, med hensyn til de objekter og 
målte effekter som virker i praktisk fysikk.  
 Han får da et likt forhold i form og tetthet som det de fysiske objekter viser gjennom 
feltvirkninger i fysiske formler for de samme objektene, fordi energimengden og energi-konstantene 
faktisk stemte med balanse-utvekslingene. Det behøver ikke være helt nøyaktig, men det viser seg å 
holde bra nok for våre beregninger av masser og bevegelser og tildels for energi-mengdene i 
partikkelfysikken.  
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 Foreksempel kan den sterke kjernekraft virke som en ekstremt sterk energi. Men summen av 
energi nå partikler utløses er den samme som før slike bindinger oppstod, noe som viser at det er en 
utvekslingsbinding som det er vanskelig å bryte, fordi begge objekter sirkulasjon danner en trinse for 
feltlinjene gjennom hverandre i forhold til rommet. Det er vel da like vanskelig å dele disse fra 
hverandre som det er å dele atomkjerner generelt.  
 Nettopp fordi det er samme bindingen her. 2 kulers motsatte sider skal utveksle både 
gravitasjonen og anti-gravitasjonen gjennom to atomer, eller 2 partiklers sirkulasjons-kjerner som da 
skal trekkes fra hverandre. Dette blir en krig mellom feltrommet rundt og de to partiklene, og det er 
grunn til å beregne størrelsen på denne splittelses-effekten, hvilket de har gjort med en viss suksess. 
Vi må dra antigravitasjonsretningen ut fra romfeltet utenfor i kosmos, gjennom begge kjernenes 
sirkulasjons-kjerner og ut igjen i rommet på den andre siden av partiklene, som egentlig er balansert 
mettet fra før av. Det er da ikke så rart at utbalanseringene må skje lokalt, fordi har kan ikke lys, andre 
partikler som ikke alt har nådd frem hjelpe til! Her er den relative samtiden den direkte berøringen i 
samme samtidspunkter som er inntil hverandre. 
 Vi må vel gjøre det samme med bindingene til gravitasjonsretningene som går gjennom begge 
objektene. Begge veiene er utvekslingsbalansen selv, så ingen av disse kan hevde at de er mindre enn 
den andre. Om bare en punktenergi på linjen mangler forsvinner både kosmos og kaos ut av funksjon, 
og handlekurven er tom. 
 Når vi går til den emulgerende gravitasjonsteori ser vi straks noe besynderlig. Vi kan si at vi 
med ovale sirkler, kan finne et gjennomsnitt for denne som tilsvarer en viss sirkel-størrelse og både 
ovalen og sirkelen kan da regnes ut ved hjelp av pi. En hvilken som helst energiform kan om det er 
på lang nok avstand regnes ut med pi, slik Einstein tydeligvis også gjør. På nærmere hold 
differensierer objektene seg ut fra hverandre i styrkefeltlinjer og her må vi gå ett trinn nærmere i 
beregningene, og innføre en hel Gauss-pakke og gjerne Planck-pakke.  
 Planetbaner ble nok beregnet på samme måte, men hastighetsendringer i hvor mange grader 
objektet beveget seg lot seg ikke forklare før ideen om ellipsebaner oppstod hos Kepler. Da fikk han 
regnskapet til å stemme etter minst 20 utprøvninger av form og hastighet, et proporsjonalt forhold 
mellom planeter, og sol, måne, jord. Det heliosentriske bidet viste bare til rene sirkler, men Tycho 
Brahe viser at Copernicus bilde ikke hadde avslørt forholdet mellom jord, måne, sol og planetbaner. 
 Den emulgerende gravitasjonsteorien derimot benytter et fast legeme, noe fast som har liknet 
ett fast partikkelpunkt, det vil si stort nok til at det finnes ekte stoff som er hardt. Aggregattilstanden 
er vel ikke beskrevet da. Men dette tetraeder. Eller trekant-pyramidemønsteret, kan like finst beregnes 
som en sirkel, fordi midtpunktet stemmer hele tiden ved trianguleringer. Det er en slags likesidet 
trekantpyramide som like godt kan beregnes med pi som det sirkelen kan.  
 Hadde vært en fire-kant-pyramide ville det gitt visse problemer. Men både 6-kant, 8-kant, 12 
kanter kan sikkert like gjerne lages, fordi det på avstand i så små størrelser som en tenkt planck-
lengde, er det som gjør at senteret denne kan dreie seg rundt kan regnes ut likedan som en kule, og 
dermed at pi kan benyttes for dette også. Nå forklarer ikke denne modellen noe annet enn at man 
tenker seg grunn til sammenheng eller kompabilitet med former og krystallstrukturer, og i verste fall 
at et roterende tetraeder kan virke frekventerende på grunn av sine spisse kanter.  
 Men nå er liksom krystallet magnetisk, elektrisk eller gravitasjons-ladet, der disse kreftenes 
opphav, og drivkraften, energien ikke er forklart i det hele tatt. Kun at det som med andre teorier, ikke 
er en kjent forklaring, kjent drivfunksjon, bare en naturkraft-virkning. Men i den emulgerende teorien 
så er det slik at de henviser til signaler, kraft-virkninger drivkraft som informasjon, og slik sett kan vi 
kalle det det.  
 Men det endrer ikke noe på virkning og hendelse, eller driften. I denne sammenhengen er at 
det at emulgerende gravitasjonsteori ikke bare er en frekvens, varme-emulgering, kokegryte, 
tørkegryte, som kan gi lokale endringer vi ikke forstår oss på, men at energien bak dette føres tilbake 
til krystallet- eller prismet-, tetraeder-pyramide-kvante-lengden i sentrum.  
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 Dette er informasjons-drifts-signalene som meningsfylt passer til bevissthets-sammen-
ligningen vår, men i dette tilfelle den mystiske kraften i krystallet, det emulgerende tetraeder, og som 
godt kan danne Platons tolkantkrystall som er bevisstheten, ånd. Og dette krystallets magiske og 
mystiske kraft er nettopp bevissthetens styring og plan, en planck-lengde lang, og som har virkninger 
langt utenfor seg. At dette er ånden, bevisstheten. Og alt tyder på at dette er Gud. Men bevisstheten 
er overhode ikke forklart, heller magisk, mystisk tilslørt, blitt ekstra skjult gjennom forklaringen.  
 Det skjuler seg nå inne i krystallen, mens bevissthets-prosesser, funksjoner og drift av dette er 
åpent tema nok, om det ikke skal bo i små Planck-hus med sin fortsatt ukjente drivkraft som at det 
ikke finnes noen identifikasjoner vi kan gjøre i det hele tatt: Mitt svar her: Jo vi kan gjøre mange 
avdekninger av drifts-spørsmålet. Mening i den emulgerende gravitasjons-teori er som forskjellen fra 
eldre tider og i dag at mening er et sammenlignings-forhold, en rekkefølge, altså oldtidens årsak-
virknings-rekkefølge, men satt i en bevisst sammenheng som planleggende orden. Ingen orden uten 
planlegging. At vi da forutsetter, konklusjonen at det er en bevissthet, sirkel-argumentet alle mener 
er ugyldig. Egentlig er det en refleksiv differensiert veksel-pekende reaksjon. Ett ekko. 
 Det er da Gud, gudene, de bevisste natur-kreftene og livs-skapende kreftene som her gjennom 
en viss skjult bevissthet planlegger rekkefølgen i årsak og virkning. Stort sett etter gemytt, sinns-
stemninger, eller plutselige behov. Det er da også årsaken til at mening benyttes i den emulgerende 
gravitasjons-teorien. Det er mer eller mindre et guds-bevis gjennom mystifisering av de naturlige 
krefters virke-måter. Noe som en er sikker på at vi ikke kan finne ut av.  
 Det gjør vel ikke en Gud hverken større eller mindre eller beviser noe som helst om den fysiske 
verden eller ånden. Vi jobber jo med å finne funksjon-nøkler, i alle fall gjør mange dette. Å begrense 
dette kun til matematikk og geometri, og mystisk kraftvirkning som en ikke kan redegjøre effekter 
for, kun ved å anta at reglementerte gjentagelser og vaner vi har for lover i kosmos og mikrokosmos, 
anses som følger av dette.  
 Mening er den bevisste varianten av årsak-virkning, og forbindes til behov og makt, viljes-
drivkraft. Som selvsagt er godt gjemt, skjult for oss. Å definere noe som informasjon er enkelt nok, 
eller at signaler, virkninger og bevegelser, endringer, er informasjon i det vi oppfatter dette, eller 
logisk konkluderer med at de hele tiden må være der. Informasjonen er veiledende nok slik. Men 
virkninger, at noe virker, betyr ikke at grunnstenene, virkefunksjonen egentlig er informasjon.  
 For orden og uorden, eller at det ordnede rotes til eller det u-ordnende ordnes til igjen i det 
samme, betyr bare at vi fysisk kan si at noe passer sammen eller ikke, men det er hva som skjer med 
bevisstheten også når former, signaler sammenlignes, og så kan vi kalle oppfattelses-sammen-
lignings-prosessen, den bevisste virkning for forestillinger eller informasjoner.  
 At vi oppfatter noe, som da blir en sammenligning der så alt noe kan settes sammen som en 
funksjon bevissthet har. Å kalle det bevissthet eller forestilling forteller ikke noe mer om hva noe er 
eller har som virkningsårsak. Vi finner ikke differensial oppstandelses-funksjon for forestillings-
mangfold gjennom samlebetegnelsen forestillinger, selv om vi kan si at nye tanker også er 
forestillinger. Total meningsløst. Videre heller ikke differensiering og mengde forestillinger som 
opererer bevisst. Kan ikke forklares med at vi har forestillinger om dette. Heller at noe blir til 
forestillinger av den aktuelle virkningsfunksjonen som forårsaker at slike differensieringer som 
naturfunksjoner og bevissthet med forestillinger har.  
 Å tro at en bevissthet planlegger alt, elle ryter det neste for all kosmisk virksomhet eller for 
hendelser overhode, all årsak og virkning, utelater at den som styrer, makten i kosmos, at denne selv 
skulle ha et grunnlag bak seg slik det fremstilles. Og har det et annet dypere oppstandelses-grunnlag, 
en dypere funksjon som får frem virkning mellom noe, så kan den innerste funksjonen ikke virke slik. 
Kun at den virker og at vi får produktet bevissthet og fysisk virkning via den funksjon som fremhever 
slike kombinasjonsmuligheter. Det er neppe nok å tro at alt sammen kun er stolthet eller trass, kun en 
viljes-kamp, og at alt er forklart med dette, selv om det er holdbart nok for mange folk. 
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 Men her kommer Augustin, religiøse skrifter, Schoppenhauer, Nietsche og Søren 
Kierkegaards tilslørte viljes-drivkraft til kort. Allikevel behovet ego, individet, er et ansikt ut av 
Kierkegaard. Men hans hensyn, at individer har behov som har aktuell mellom-menneskelig interesse, 
å ta hensyn, ja, den er grei. Men det er likevel stramt regulert innenfor at andre egentlig ikke kan 
velge eller ha rett til andre former for den rette tro enn den han har. Han oppviser lite hensyn til folks 
behovssituasjon eller ståsted slik Sokrates gjorde, selv om han oppfattet dette. 
 Men informasjon er selv virkningsrekkefølger, og at dette virker, er ikke gitt ved å definere 
alt dette som forestillinger, som informasjon, eller bevissthet, som i seg selv er analytisk materiale, 
og heller ikke at det sammenlignings-forhold av likt og ulikt. Dette er fullstendig utenfor grunn til 
forestilling, form, ide, bevissthet, informasjon, hva som er oppstandelse og innhold i slikt.  
 Denne tilsløringen er ingen åpning for videre innsikt i det hele tatt. Konklusjon. Drivkraft, 
drivkrefter, virkninger er ikke forklart, men tilslørt. Bevisstheten er ikke forklart noe mer og heller 
ikke årsak, virkning, mening, og langt derifra utvekslingsforholdet eller balansene, hvorfor det skulle 
være konstant energi eller ekvivalente energier, konstant lyshastighet eller konstanter i det hele tatt, 
og viser til at matematikk, geometri, punkt, minsteobjekt, tall, og en viss bevegelse er alt som det tas 
hensyn til, altså geometri og tall skal forklare utstrekning, styrke, bevegelse, tid.  
 Hele verden er ifølge deres modell del topp i piksler, altså øyeblikks-former uten bevegelse 
og virkning, som blir flyttet, av nettopp samme som Platons uendelige uforanderlige former som 
flyttes på av Gud, gjennom plutseligheten, det neste, rokert uten bevegelse slik at det ser ut som 
bevegelse. At egentlig hender det ingenting, matematisk i alle fall. I punktregning skjer nemlig ingen 
kontinuitet i bevegelse og geometrisk, ingen sammenhengende bevegelse eller utstrekning. 
 I visse andre kosmiske ideer eller modeller som mener at naturen har en slags drivfunksjon 
uansett om den er satt inn eller er der fra før av, virker av seg selv, eller innført, så mener de at 
bevegelser er slik ut fra denne drivkraften som er likens drivstyrke, drivmengde og at energier er 
konstante akkurat slik som Aristoteles mener og med slik årsak og virknings-rekkefølger. Men her 
uten Aristoteles formålsplan.  
 At det finnes logiske virkefunksjoner, fordi hverken Gud kan virke eller naturen kan virke for 
seg uten at det nettopp er en virkende drivfunksjon. De må dessverre virke først uansett hva som 
eksisterer og stikker dypere enn bevissthet, forestillinger og naturdrift, naturformer. Årsak og virkning 
i denne sammenhengen er ikke planlagt. Den må bare rett og slett virke, som en forskjell for både 
posisjoner og forskjell i tilstand, altså likt som blant annet bevegelse og utstrekning som et fellesskap, 
et produkt. 
 I emulgeringen av gravitasjonen er ikke rom forklart, bevegelsen forklart, stoffet forklart, eller 
fysisk drivkraftens mulighet til å virke forklart slik som at bevisstheten, informasjonen, meningen 
eller deres driv-funksjon er forklart. Emulgeringen er tilnærmingsberegninger inkludert potens-
regning for deriverte tredimensjonale og firedimensjonale rom, bevegelser, former gjennom kun tall 
og geometri som tilnærmer seg punkter og styrker som måles. Spørsmålet er om hva i all verden de 
har funnet ut tidligere eller hvem som opprettet teorien. 
 Ett hvert legeme, objekt, form, konstant bevegelse, balanse, virkning som ikke har mer 
kapasitet enn en bestemt styrke, men som mangler ekspansiv funksjon, vil kun balansere seg ut og 
falle til ro, slik vi trodde differensialkraften ville gjort som endelig. Men nettopp den indre vekst-
funksjonen, ekspansjons-funksjonen gjør ikke dette innenfor samme funksjonen.  
 Det er denne funksjonen som virker slik at den driver seg selv, går utover seg selv, flyter over, 
men like mye overalt, at trykket, presset, drivkraften ikke blir større og ender som en konstant trykk-
kraft, men drivende og utvekslende drivkraft. Denne vil på grunn av den indre virkningsdriften tvinge 
utvekslingene frem, og trykkstyrken, absolutt styrke-kraft er tilstanden.  
 Andre ideer om drivkraft må handteres av personlige interesser. At Gud og Naturen ble bygd 
på laboratoriet eller i kjelleren. Mening, plan og bevissthet på spesialrommet for finmekanikk. Å 
dekke viljer, lyster, interesser, altså behovsvariantene våre, og ha, ta, få og gi. Mere, passe Mindre.  
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 Uansett egenskap. Mål ofte en tilfredsstillelse, eller enighet om å innrette seg, forstått eller 
ikke som mening eller ikke, eller ritualer, rutine, symbolsk. Årsak, bevegelse, rom, tomhet, tid, 
objekter, måtte også fikses gjennom smarthet, lurhet, nesten juks, kanskje til og med forfalsking, eller 
hvite og svarte løgner, for de hadde ingen grunn i utgangs-punktet. Natur-fysiske saker kan lett anses 
som en fiende av behov, følelser, hva vi trenger, selv om de slett ikke behøver å være opponent til 
behovsdekning. Slik jeg, vi, de store makter vil, viljen sin. Har du kjent kreftene som kommer når du 
vil noe, hva?  
 Vi overveldes av oss selv, fordi vi ofte ikke klarer å stagge lyst, behov, viljen til noe. Bygge-
delene finnes ikke her. Da må de ha oppstått av intet. Slik fungerer de fleste teorier, ideer, skapelser i 
dag, jeg oppdaget, jeg så, jeg sammenlignet, det ble og det ble plutselig. Ikke minst når vi kjenner 
sterk smerte. Vi klarer ofte ikke å overvinne slikt øyeblikkelig, så plassering av smerten som vondt 
eller ondt, er ikke lett. Vi skylder på at alt ofte er en ur-ond-kraft.  
  
  
 
Spesialtema 
Planck-konstanten. 
 
 Vi  vet i alle fall med sikkerhet at partikler dannes av feltets hastighetsløkker som virvler eller 
kule-former. Det er også helt klart en tiltagende sirkulasjonsoverflate både ved virvler og kule-former 
i det sirkulasjonen når gir en ytre fossa-virkning, cirka 45 grader mellom rettere bevegelser og 
kollisjonsretningen, vannrett-loddrett. Men i og med at mer eller mindre innenfor fossaen trekkes 
ganske mye rettere innover mot sentrum, der den egentlige utvekslingen til vertikalvirvler og kule-
virvler skjer, så vil det dannes et sirkulært vertikal-sentrum, og et hemisfærisk kule-sentrum i det 
trykksenteret som ikke kan falle helt sammen som et punkt på grunn av gjensidig trykk, og romtid-
styrke-energi-produktet som finnes i sonen fra før av, også ved partikkeldannelser. Like mye som 
kommer inn må ut igjen når balansen er mettet.  
 Sett utenfra vil driften stort sett virke slik at det er større tiltrekning å måle rett nedover, mens 
kraftlinjene egentlig skal skråne. Det meste av feltlinjene går også fra trykkrommet som fordeler seg 
balansert og slik sett mulig har en overvekt av nesten rettlinjede feltenergi-bevegelser inn mot 
sentrum. Alt skjer så hurtig at vi kun kan stole på målingene om det er rotasjonen som bestemmer 
mest i utvekslingen eller om det er trykket rundt sine feltlinjer som går rett inn. 
 Poenget er at summen virkning mellom sirkel a og sirkel b, som tegnes av i forskjellig lengde 
rundt sentrum, har tilsvarende lik energi. Av hundre sirkler i forskjellige lengder fra ett slikt sentrum, 
så vil alle inneholde like mye energi, enten det er summen energi 50 cm unna eller 1 millimeter unna 
som en morsom sammenligning.  
 I sentrum så oppleves da denne stigende tettheten på et sentralt område der trykket ikke kan 
overgå romfeltkraftens innpressede trykk, så dannes utvekslings-sirkulasjonen. Black-Hole-teorien 
henviser her til ett forhold mellom G, og c, det vil si gravitasjons-forskjell som styrke og 
lyshastigheten, son gir en viss middelverdi for utvekslings-styrke i et sentrum. I differensialkraftens 
funksjon vil en slik sirkulasjon ikke kunne inneholde annet enn den energien som kommer inn, og det 
som kommer inn vil i et balansert felt også komme ut igjen.  
 Men alle disse energiene vil måtte ha en omgang sirkulering i sentrum som tilsvarer den 
energien inn i sirkelen som den som kommer ut, slik at objektet i sin helhet beholder sin verdi, i stedet 
for å tappes for energi, bli borte, eller at det bare blir tyngre med energi i lyshastighetens fart, noe 
som ville gi oss et objekt som fort ville virke som et mektig sort hull, en vektøkning utover det vi kan 
fatte, og det ganske øyeblikkelig.  
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 I stedet holder partikkelen balansen, så enten man holder seg til et punkt eller til en sirkulasjon 
så er utvekslingen like høy. Det som skjer etter differensialkraftens modell, er at det inne i 
sirkulasjonen er en energi som alltid tilsvarer den samlede energien tilsvarende alle sirkler vi måler 
lik energi, samlet effekt i. Og til større mengde vi lar komme inn i sirkelen, altså større masse vi har, 
så vil denne sirkelen bli tykkere, større, i samme takt som den økende energien, og med likedan 
balansert utveksling. Dette betyr både at det vil mangle energi i partikkelsonen som tilsvarer det som 
er samlet i sentrum, og som medvirkende vibrasjoner som lag i virvel eller kule utenfor dets sentrum.  
 I Differensialkraften er det bare like holdbare utstrekningsvolum tilstede, som eventuelt 
forskyver like mengder bevegelses-volum. Dette betyr at like mengder bevegelses-volum, 
bevegelses-energi-trykk, må forskyve like volum-mengder energi-trykk, også i utvekslingen. Om det 
er slik at mere masse samles i snitt i en slik ut-sirkulasjon, at sirkel og kule-form er mindre enn vi 
tror, en gjennomsnittet, så betyr dette bare at slike mengder i sirkulasjon er tettere, og at energien går 
i flere runder i sirkelen før det kommer ut igjen.  
 Enhver interferens, bølgevirkning, vibrasjon eller frekvens, vil alltid i forhold til dette 
sentrumet inneholde en energi, som ikke kan komme til samlet energiutrykk som målbart felt som 
frekvens utenfor denne sirkulasjonen da denne er bundet opp i senterets utveksling hos sirkel-volumet 
eller kule-volumet. Mengden som går inn i en sirkulasjon, vil både som virvel og kule-form virke 
proporsjonalt med kraften inn. I et jevnt felt vil alle partikler være av en slik balanse-tilstand at energi 
inn og det proporsjonale forholdet til det som er bundet i sirkulasjon alltid er likedan mengde som 
balanse.  
 Det er helt klart at en vertikalsirkulasjon vil tilsvare en egen formel, enn ved en kule, men idet 
vi måler energiene i forhold til utvekslingssonen skal summene i balansesonen som utveksling. Dette 
trenger vi hverken punkt eller prisme for å innse. Konsekvensen er at det er et samlet massesenter i 
midten som er balansert slik at lik mengde inn er lik mengde ut, og summen av sentrumsenergien, om 
det er mer eller mindre slik masse her, så vil dette forholdet mellom inn og ut og massens 
sentrumsmengde som balanse med rommet, alltid gi like proporsjonale forhold mellom innkommende 
energi, og den del av slik mengde som er samlet i sirkulasjoner.  
 Forholdet som skal opprettholde sirkulasjons-matingen er altså likt proporsjonert i forhold til 
den energi som alt er der, og det som går ut igjen. Dette er utvekslings-energien, og den er av samme 
identiske mengde som totalenergien i alle avstander i gitt øyeblikk, eller som en gitt avstand.  
 Derfor dobles også tettheten til akselerasjonslinjene slik vi ser det formelen som kvadrerer, 
eller finnes som square-roten til formlene for akselerasjon mot ett objekt. Om vi ikke finner den 
manglede massedelen i sentrum, så vet vi at den har minst en sirkulasjon som tidsforsinkelsen i en 
retning, som egentlig er fordelt over hele lengden fra inn-krumningslinjer Gauss-linjer, og til mer 
loddrett inn mot sirkulasjons-sonen til virvelen eller kule-formen. I en vertikalvirvel så vil dette synes 
som en slags type formel, i forhold til kule-formen, men er egentlig det samme proporsjonale 
regnestykket. I sentrum vil den skjulte massen kun komme til utrykk som rotasjonen til virvelen eller 
kule-formen. Her har Planck en litt vanskeligere formel, mens Dirac omgjorde dette til en hel sirkel, 
en sirkulasjon, enten det gjaldt lys-energi eller en kule-formen partikkel. 
 Konstanten oppstår ved at masse-differensen i balanse-sirkulasjonen innfinner seg som 
forholdet mellom total-energi, og denne mankoen til partikkelen som er bundet opp i sirkulasjonen. 
Dette forholdet som balanse for partikler i et jevnt felt må være likedanne proporsjoner for partikler, 
som allerede er balanse-bevegelser for det samme feltet det har oppstått fra. Dette betyr videre at 
total-masse-energi og ut-sirkulasjons-balanse-energi gir et konstant forhold mellom trykket, energien 
til partikkelen og balansen i dette rommet for alle partikler og at vi med en slik divisjon for dette tallet 
som konstanten som Planck fikk frem. Tregheten og tids-forsinkelsen til en partikkel gjelder hele 
innløpet og sirkulasjonen i sentrum.  
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 Men avstanden som tilbakelegges i en senterutveksling er mindre enn alt det andre, og 
summen energi i hele lengdeløpet i forhold til senterlengden, er forholdet mellom totalenergi, masse, 
og planck-masse-energien. Og dermed forholdet mellom total-energi, e=mcc, og energien til Plancks 
lysfrekvens, totalt, som E=hv, der h er konstanten. Nå kan det like godt være slik at det hele viser seg 
å være en regnefeil, eller differense ingen klarte å måle i den tiden ampere og kg-målet ble bestemt, 
men det vil med tiden vise seg. Da vil det også stemme at det blir en fast differense mellom masse og 
frekvens-energi som holder for alle partikkelberegninger i vår forskning, atomfysikk og kosmos. 
 I alle fall må forholdet i en partikkel være slik som jeg har nevnt her, hvor det konstant er en 
middelverdi av energien i sentrum proporsjonalt med den totale energien som er på vei inn i ett 
partikkel og som veksles i lik mengde ut balansert. Dette er mitt opprettholdte svar på plancken. 
Videre at som samme felt, som alltids kan omsettes til lysenergi, og at gravitasjonen har samme 
hastighet og lys-gravitasjons-influens viser et fast energiomvekslings-forhold mellom disse, så kan 
massen omregnes til lysenergi og omvendt, og nå viser det seg at de er fysisk konvertible også, 
spesielt mellom kjente partikler og lyset.  
 Når så felt-hastighetene er eneste identifikasjon på energien og på tettheten, romformene de 
inntar, og alle felt har samme hastighet, så tyder det på at vi kan anse den indre utvekslingen i partikler 
som en type lysenergi, eller gravitasjonsenergi, og at det er likegyldig hvilken av disse vi velger fordi 
det er formen som inntas som treghetsobjekter som teller. Men det forteller oss også at summen av 
energi vi snakker om i et slikt senter er massetallet ganger cc, at lysenergimengde med sin hastighet 
dekker mengden volumgrad som er den indre energien i masser og i partikkelkjerner, eller om vi vil 
i utvekslings-sirkulasjoner, det som vi nærmest betegner som planck-massen.  
 Dette er mitt svar på Planck-konstanten og på planck-massen som konstant forhold som 
jevnt-felt-balansetrykkrom gir for partikler i rom. Det sier seg selv at ved en sirkulasjon som 
tilsvarer forholdet mellom energien innover mot et senter fra alle rommets kanter, at sirkulasjons-
områdets størrelse vil opptre så langt inne som forholdet er mellom energi total, e=mcc, og der 
frekvensenergien i forholdet til dette trekkes i fra e=mcc. Differensen er også fordi den inngående 
energien, og den utgående energien, mangler ved sirkulasjonen som inngående og utgående energi, 
fordi denne energien er samlet i sirkulasjonen. Den kan ikke være med i det inngående og utgående 
energi-vekslingsspillet,  
 Konsekvensen er at vi vil finne denne differens-mankoen i frekvens-energier i rommet utenfor 
partikkelens sentrum, som den elektromagnetiske felt-energien, som mangler utvekslings-energien 
som gir planck-massen i det forholdet som alle trykkstørrelser utveksler med i senteret, rotasjons-
energien. Denne merkes best som summen av både frekvensenergi og gravitasjonsenergi totalt om 
det måles på lang avstand, eller som energien som partikler øker med ved absorbsjon av lyspartikler 
i større masse-objekter som den endringen av den totale gravitasjons-energien. 
 Differensen skal da være planck-størrelsens utvekslings-sirkulasjon, den indre rotasjonen til 
så vel lysfrekvens-partikkel-rotasjonen som andre partikkel-rotasjoners indre utveksling. Noe 
lignende er også sikkert grunnlaget for en tenkt planck-lengde, men så langt tilsier dette at den kan 
være forskjellig, så her må de ha regnet med det de mener er en minste-plank-partikkel. Denne planck-
lengden virker da så langt noe fiktiv. Fiksert! En slik definert lengde ligner på enheten vi har lagd 
som begrepet 1 cm. Når du har opprettet den, så kan den benyttes som differense-sammen-ligning 
matematisk med alle andre partiklers energi. Å ha et mål er ikke dumt i fysikken, matematikken og 
måleapparatet. Men derfra til å fortelle hva som er minst og størst er veien lang. Forklaringen uteblir 
like meget som hvorfor er det rom, tid, bevegelse, energistyrke. 
 Denne planck-størrelsens bredde, lengde, kan ifølge differensialkraftens funksjon ikke unngå 
å være åpen for endring og relative virkninger i romtiden, og kan ikke dirigere den rette bevegelsens 
mulighet til krumning, sirkulasjon og utretting, noe som tilsier at Planck-konstanten er med i en 
utjevning av trykk-partikler, som betyr at like motsatser hastighetsløkker kan eliminere hastighets-
løkken i gjennomsnittstrykket.  
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 I dette tilfellet vil ikke anti-partikler og partikler dannes, men gå over som energi-mengde som 
de rettere bevegelses-felt-linjer, med energien i trykket i behold. I et mer stabilt jevnt felt så vil en 
gjennomsnitts-diameter, eller minste planck-diameter, radius, virke ekstremt konstante. 
 Forholdet er bare slik at ved lysfrekvenser så kan en slik tynnere ring lenger ute som er smalere 
ha samme energi som vi kunne beregnet lengre inn, og formen kommer an på hvordan gravitasjons-
trykket er ved utsending av lyset, og ved vandringen av trykket, lignende som at elektroner oppfører 
seg som lyset men i mer kule-form, hvor det kan være mulighet for lignende sirkulasjons-tetthets-
områder. Altså forskjell på hvor hule og tette som lys og elektroner kan være ut fra trykk-sjokket de 
sendes ut med, eller utsettes for.  
 Elektronet er i forhold til sin energi, omtrent 1000 ganger svakere mot gravitasjons-trykket 
enn det de store nøytronene og protonene er. Lys og elektroner presses ekstra og viser dette gjennom 
en meget utbredt frekvensenergi, altså veksler lengre ut i rommet enn det nøytroner og protoner gjør. 
Proton-energien er helt sikkert mye mer fast enn elektronets likedanne energi når det gjelder 
sprednings-effekt på grunn av den høyere massen og nært opp til nøytraltrykket i rommet. 
 Når anti-elektronet positron treffer et nøytron skal det kunne danne et proton. Altså den 
positive effekten, og om elektroner eller positroner kommer i balanse i stor nok mengde, skal de 
kunne lage masse-partikler som er nøytrale i forhold til forventet gjennomsnitt for et trykkrom. 
Omformingen er kun stabilisering av samme feltenergi. Altså i samsvar med E=mcc. Og et nøytron 
som sender ut et positron, kald stråling, skal kunne danne et anti-proton, eller et negativt ladet proton. 
Dette er stilen, eller en tilnærmet gange i partikkelvekslinger og motsatte rotasjoner i det vi har 
oppfattet som elementærpartikler tidligere, som etterhvert er omklassifisert da nyere enheter og 
delinger som partikler har blitt satt inn som bygge-stener for enkelte av disse. 
 I direkte tilknytting til at virvler og kule-virvler som hastighetsløkker danner partikler, og slike 
som kommer sammen trenger færre innløpsmengder av romfeltlinjer, så separer sammen-føyningen 
ut den delen av energien til de to feltene ut til utvidelsestrykk i rommet rundt objektene. Partikkel-
energien avtar og romtrykket øker, og differensen er slik at partiklenergiens negative differense er lik 
romfeltrykkets positive differense, slik at balansen mellom romfeltet og partikkelfeltet fremdeles gir 
at energien er intakt: E=mcc. Som jeg har vist er en konsekvens av den store energi-matrisen og 
Differensialkraftens energi-matrise. 
 I eksemplet med en virvel i en elv, så er det slik, at om virvelens diameter skal være likedan, 
og vi puffer denne nedover elva, så må hastighetsløkkene skiftes ut raskere, eller i større mengde. Da 
må mere elvevann føres igjennom virvelen på samme tid. Når så Differensialkraftens funksjon viser 
til at det er hastighetsløkker av kraften som danner tregheten og tidsforsinkelsen, og slik vi har sett, 
danner partikler i et jevnt felt proporsjonalt med kjente partikler og proporsjonalt, ekvivalent, eller 
faktisk reelt de samme fysiske lover som vi har, så betyr dette at en aggregattilstand som er fast, hard, 
stivere legemer, ligner virvelen vi sikter til i vann.  
 Det er hastighetsløkker som ikke umiddelbart endrer balanse-forholdet bare fordi vi skyver 
litt på dem, og vi kan få faste legemer opp i store hastigheter før de begynner eventuelt å gløde, at det 
blir et merkbart trykk som endrer aggregattilstandene. Økningen av hastigheten o samme 
feltlandskapet betyr enten raskere utveksling av feltlinjer eller strammere feltlinjer, at objektet trekker 
seg sammen og massen øker. Samtidig forsøker rommet selvsagt å strekke virvelens sirkulasjon 
nærmere seg, og vinne tilbake feltlinjer ved å utvide hastighetsløkker.  
 En dra-kamp mellom partikkelfelt og romfeltet. Uansett så vil massen øke, og hvilken av 
alternativene som vinner kommer an på krefter rundt disse objektene, men i utgangspunktet vil 
hastighets-løkker ryke, det vil si presset på massen vil sende ut vertikaltrykk fra kuletrykk-partikler, 
altså lys, mulig elektroner, og uro vil få andre partikkel-konstellasjoner til å utløses. Om massen er 
ionisert, uansett hva, så vil massen begynne å gi ut lys. Eller så må den trekke seg sammen mer slik 
vi oppfatter som et sort hull, at dra-kampen mellom trykkrommet og utvekslingsmengden er for stor, 
enten ved massens bevegelses-hastighet eller ved massen størrelse, til at trykk-partikler kan løses ut 
av virvelen, og må være med i den større konstellasjonen av hastighetesløkker.  
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Tatt av virvelen, ikke tatt av vinden, selv om en virvel-vind illustrerer det samme. 
 Utveksling danner også motsatte turbulens-virkninger som gir motsatte løkker for partikler og 
store masseansamlinger. Slik magnetismen inntar en motsatt virkende drifts-strøm i forhold til de 
elektriske retnings-vekslingen, så virker både superledning, magnetisme og store masser og 
hastigheter slik at det dannes motstrømmer, ikke ulikt lekkasjestrømmer i en elektrisk leder fordi 
overskuddet som tap må erstatte bakenforliggende strømninger i retningsløpet. At vi slik ser at 
strømninger kan skje i den motsatte retningen eller som forsinkelses-forskjeller i ulike lag utenfor et 
sort hull, slik det konstrueres som grafiske filmer der formler for slikt er matet inn.  
 Dette betyr også at antistoffer dannes kontinuerlig lenge før de kommer til syne som en polær 
utskytning av den større elektrodynamoen som det sorte hullets rotasjonsretning danner. Indre 
tidligere lokal gravitasjons-tetthet, gjennomsnitts-trykk i rommet, blir satt under press av de samlede 
masser som trekker seg sammen. Det oppstår partikulær-dannende gravitasjons-turbulens. 
 Gravitasjons-presset i sentrum er allikevel så stort at felt-linjene kan mates av energien i 
massene, og slik danne partikler med både spinn og mot-spinn, og det er klart at positroner likedan 
som elektroner dannes. Det dannes helt sikkert elektro-magnetiske motstrømmer i senteret av disse 
store massene av energi, som står under trykk vertikalt på rotasjonsretningen, fordi trykket går mot 
sentrum, og overskudd som ikke klarer å komme ut, vil danne spolen i rotasjons-senteret, en 
sylindrisk energiform mot polene. Ny partikkeldannelse kommer mest fra den inngående energien. 
 Her må overskuddstrykket ut. Og dette igjen er kun balansen mellom hastighetsløkker og 
romfelt-trykket. En stor del av det opprinnelige gravitasjonstrykket i området, finnes fortsatt der, slik 
at det også er snakk om hvor meget sammenpresset dette blir, og det er med i balansen som 
fremtvinger utpresningen. Slik sett er det indre romtrykket som opprinnelig er tilstede, og som gjør 
sitt til at gravitasjonsrommet lar seg presse kun inntil en viss grad, så dannes dette også som en 
superleder for trykkretningen ut av området den veien motstanden er minst, altså i pol-retningen, 
vertikalt på rotasjonen.  
 I strømningsfelt der vi ikke kan si at vi har en klar elektrisk leder som virker slik vi er vant til, 
produserer magnetisme, så vil allikevel motstrømmen til slik effekt måtte utveksles, og det er derfor 
jeg mener at dette sikkert er det samme som den gravito-magnetiske effekt.  
 Manko, overskudd i gravitasjon og elektrisk feltvirkning, må omdanne gravitasjons-felt-linjer 
til magnetiske felt-turbulens-virkninger, uansett hvilke partikler som også er med i prosessen, men 
først og fremst at gravitasjonsrommet danner utvekslings-trykk-utjevning i magnetiske strømnings-
linjer, der dette kan danne lag med motstrømmer som balansering av energi-retningene.  
 Det er ikke bare de elektriske virknings-feltretninger som øker sin energi ved høyere 
gravitasjons-trykk, høyere frekvens-energi, men i akkurat like stor grad de magnetiske feltlinjer. 
Gravitasjons-energi omdannes til magnetisk energi. Den øker proporsjonalt i samme takt som 
elektrisk feltvirkning. Magnetismen er bærer av massenergi på samme måte som lyset, elektrisk felt, 
elektroner gjør. 
 Vi kan ikke ha kun felt-strømmer som sirkulerer på tvers av det jevne feltrommets retninger 
av energi, uten kontakt med romfeltet, men at vi må ha de kjente gaussiske utvekslinger som 
krumningsrom i Einsteinsk forstand, og må derfor ha slike turbulenser som binder romfeltet og 
utvekslings-strømmene sammen. Romfeltet krummer ved hjelp av hastighetsløkker på feltlinjene, og 
kan da danne kraft-belter i ulike avstander inn mot objekter som balanserte avstander.  
 Krumningsgraden er størst nær objekter, og kan sies å være første grads unnslipnings-sone. 
Dominansen mellom partikkelfeltlinjer og romfelt-linjer. Utover er krumningene svakere og mer 
jevnt fordelt, ikke så brå. Det er stor mulighet for at nettopp dette er slik som de sfæriske forholdene 
til solvind og til solsystemets unnslipnings-sone. 
 Hva som må skje med anti-materie og materie i møtet mellom disse må jeg ta opp i egen 
avdeling. Men det er kjent at slike antipartikler ikke kommer for langt av sted før en tilsvarende 
partiklenergi, eller tapping av energi til slike partikler fort absorberer antipartikkelen.  
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 Slik kan antipartikler i akseleratorer som kunstig fremstilt ikke utgjøre en trussel. Det er her 
mengden av slikt som har noe å si. Det har lite å si om et stort sort hull, eller et anti-sort-hull skulle 
dukke opp i nærheten av et solsystem, eller nær jorden, da det dermed vil sluke, eller til-intet-gjøre 
strukturene i like høy grad i våre øyne. Men det er klart at om en masseenergi, eller anti-masseenergi 
blir utsatt for samme virkninger slik som utløsning av indre energi slik som hydrogen-bomber eller 
plutonium-bomber gjør, så vil de så klart gjøre tilsvarende skader.  
 Det er enorme bruksenergier som er brukt for å skape enkle antipartikler og oppbevare slikt, 
og videre danne antinøytron og antihelium, og det er neppe til oppbevaring og forsvinner sikkert fort. 
Så samlingen av slikt er så langt en delvis saga! Et foreløpig eventyr. Slike utvekslinger er alt i balanse 
slik som ved positroner og elektroner, og masseenergi av graviterende normal type er i en ekstrem 
overvekt i balanselandskapet av energi.  
 Det motsatte spinnet mater først og fremst gravitasjons-rommets likevekt som gjennom-snitts-
trykk. Vi må skille mellom balansetrykk og den egentlige trykkstyrken. Balansetrykket forholder seg 
med avvikene vi kaller energipartikler, ekvivalent målt energi-forhold med måleutstyr av samme type 
energipartikler som merker differenser i energi ut fra måleenhetene.  
 Styrke-forskjellen relativt til samme stoffegenskaper. Trykkrommet inne i, eller bak 
gravitasjons-styrkens gjennomsnittsbalanse kan være 10-27, eller 10-med 1 million 0-er etter, uten at 
vi kunne merket det eller visst dette. Men idet vi kan merke frekvensenergiforskjeller i gravitasjons-
rommet så kan det egentlige trykket, og da etter min mening, et voldsomt overtrykk, beregnes. At 
dette kan ligge opp mot 10-42, eller 10-56 kan være like sannsynlig.  
 Men beregningen burde kunne gjøres. Gravitasjonsrommet har minst den samme energi-
utløsnings-effekten i forhold til den synbare energi-endring ved lokaliserer hos lys, i forhold til 
stabilitet, balanse i rommet som tettheten av objekt-masse i rommet i forhold til gjennomsnittlig 
likevekts-balanse av energi i romfeltet, slik at vi sikkert kan regne med at energiforskjellen er høyere 
enn forskjellen i effekt mellom nøytral kg-masse og effekten energi den utløser i en atom-eksplosjon.  
Ett likedan undertrykk betyr bare at tilsvarende kraft har motsatt retning, men ikke mindre trykk. 
 
 
Spesial-tema.  
Matematikken. 
 
 Når vi ser på det spesielle logiske beviset til differensialkraftens funksjon, om den minste, 
største, alt som finnes i mellom, eller at det er en forskjell i det hele tatt som vi skal sammenligne 
som like og ulike, at vi tar ut et vilkårlig mål til sammenligning av like, ulike, og at vi ser at kosmos 
og kaos ikke kan henge sammen om det er random lengder, bevegelser, punkter, kontinuitet for den 
neste verdi, og at bare om det er like, så kan vi få tallet 1 som en verdi der den neste 1 er lik, og dette 
er eneste muligheten for virkelige proporsjonale forhold for der matematikk, geometri, rom og 
bevegelse møtes i samme punkt og videre skal sammenlignes. Ellers vil ingen balanse finnes.  
 Når derimot vi benytter avbrudd slik punkter er eller hvert eksisterende tall er for seg selv 
alene, eller om punkt og tall knyttes til hverandre finnes det ingen regler for like og ulike i det hele 
tatt. Vi kan derfor sette inn neste tall i et neste punkt som vi kan plassere hvor vi vil, og likedan med 
et tall som vi kan velge som et neste punkt hvor vi vil.  
 
 Det er ingen regel for distanser mellom punkter, eller det neste tall. De er vilkårlig utvalgt, og 
vilkårlig plassert. Det trekkes helt tilfeldige destinasjoner opp av hatten for tall-punktet. Også om vi 
setter inn utstrekningsrom-lengder, eller bevegelsestidslengder, hastigheter, så vil disse sammen med 
tall-punktene lande like vilkårlig som det tilfeldige tall eller punkter gjør. Det er ikke gitt at det er 
noen årsak-virknings-rekkefølge for hva det neste er i dette tilfellet.  
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 Det er derfor jeg sier at en slik form for orden eller kaos, neppe kan eksistere, fordi det aldri 
er en sammenheng enten vi velger bevissthet, mening, kaos eller kosmos som skulle bygge på slikt 
utvalg for det neste, eller den minste enhet av en neste, eller om den neste enhet av noe slik da kan ha 
en ulik enhets-størrelse for den neste utstrekningslengde eller bevegelseshastighet og lengden og 
retningen på denne. Vi kan aldri få kaos, kosmos, årsak-virknings-rekkefølger av dette. Derfor må vi 
i stedet velge at det er sammenheng, eller nærhet mellom punkt, posisjon, eller som kontinuitet av 
rekkefølgen som det neste, enten størrelsene for enhetene for minstelengder, bevegelsesmengder, og 
tallverdi varierer eller ikke. Altså om de er ulike som det neste.  
 Problemet er at om de er ulike som det neste får vi aldri noen proporsjonalitet som årsak-
virkning i hendelsesforløp og virkninger. Og det er det som gjelder for den mer moderne fysikk-
formen. Naturforskningen. At det neste gir en sammenhengende mengdeverdi for både kosmos, og 
der kosmos roter seg til i virvler og stormer, turbulens, kaos.  
 Dette kaoset har like mengder tetthet, volum, energimengde inn som ut og beregninger av 
energi viser at den mengde E=mcc som gikk inn er lik den mengde E=mcc som gikk ut igjen, eller 
for beregninger av den totale energiomvandlingen i prosessen. Også at bevegelsesmengden er 
proporsjonal med lengden årsak og virkning som likedanne størrelser, selv om retningsvalg og 
hastigheter i prosessen veksler annerledes i kaossystemet enn i kosmos-systemet, da lover og orden 
er i harmoni og balanse og følger en jevn rytme.  
 Med andre ord: Differensialkraften viser bare en hastighet, utstrekningslikhet og bevegelses-
likhet, som en likedan bevegelsesutstrekningsvirkning, hastighet, og i kontinuerlig romslig tetthet av 
jevn og samme størrelse, som lignende en væske: Aggregat-sammenligning. Men her uten brudd som 
partikler og opp-rom. Det dekker hele den mengde som oppfattes tomt, rent rom. 
 Men: Om det er likhet i utstrekningen og kontinuerlig sammenhengende og det samme gjelder 
mengden bevegelse i utstrekningen, og at den total mengden ikke kan bli større, og denne 
bevegelsesutstrekningen ikke kan stoppe å virke og virker ekspansjons-lignende som vekstfunksjon, 
til en total mengde slik kraft, totalt trykk, og fremdeles som en kontinuitet ikke kan stoppe, da den 
har en indre på-drivende romutstrekningsvekst, så vil den pushe, men det er ikke noe annet å pushe 
rundt enn seg selv som dens motstand og push er en og samme funksjon, hvilket gir at utvekslingene 
skjer som kraft og motkraft.  
 Like mengder bevegelsestrykkvolum veksler med like mengder bevegelsestrykkvolum, og i 
sirkulasjoner der tetthetsforskjellen gir akselerasjonsforskjellene i samme takt. Nå utstreknings-
forskjell er lik neste utstrekningsforskjell, som like, og det samme med bevegelses-lengder, 
bevegelses-trykk, først da blir det mulig med at den minste del av dette er lik neste del av dette som 
proporsjonale forhold like, og at det i samme funksjoner oppstår ulike som er proporsjonale som like 
og ulike, og bare da kan det være balanse og likevekt, og kontakt mellom årsak og virkning i en 
sammenheng som er balansert for verdimengder, kvantitativt, og at det finnes tilsvarende 
proporsjonaler forhold for kvalitative verdier, som kan endre innsatsverdier hele tiden, 
 Resultatet er at vi kan lage alle former og vendinger slik vi vil, og få oss en slags sammen-
ligning av mønsteret. Enkelte vil harmonere med virkelighetens fysikk. Men stort sett representerer 
slike punkter og tall kun at det alt er uendelig med variabler i et kontinuitets-rom, eller i kontinuerlige 
bevegelser, og alle former er mulig å få til. Men her finnes det ikke er noen regler for hvordan tall og 
punkter skal representere like og ulike enere eller punkter.  
 Vi kan velge at to ett-tall skal bety det samme og at to punkter skal være samme lengde, men 
ingen regel for mønstrene de skal lage som like godt kan være både like og ulike som strukturer og 
verdier når det ikke finnes referanser videre for hva som skal måles eller ikke, blant annet den 
energien styrkene en ikke vet hva kommer av. Heller ikke finnes det en regel for hva bevisstheten 
skal tenke eller sammenligne om slikt. Her er det ingen faste holdepunkter. 
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 Derfor kan mange vitenskaps-teorier bygge på vilkårlige eller treffende variabler for tall og 
geometri, uten at det gir oss noen større mening, kun mulige sammensetnings-forhold, uten at det 
behøver å være slik det er påstått gjennom dette, eller gir noen forklaring til styrke og bevissthet, 
utenom påstander om at det er virkninger og bevissthet tilstede fremdeles. Stort sett har forklaringen, 
påstanden, beregningen kun holdt seg innenfor å ikke slette ut virkninger og bevissthet som 
funksjoner, men har heller ikke forklart disse.  
 Det blir matematisk-geometriske begrep som stemmer med formel-oppbygninger, og ellers en 
rekke magiske og mystiske krefter, altså ukjente virknings-kilder og årsaker. At vi lokaliserer 
bevissthet og virkninger, er ikke svaret eller funksjons-forklaringer til virkninger og bevissthet. Stort 
sett går forklaringene tilbake til livssynet som forskeren føler seg hjemme i, og tilbake til en ofte 
klokke-fast tro på at det som regnes som sant her er sannheten om og bak naturen.  
 Denne forklarte lite av naturen til å begynne med, og gir opplysninger som virker i strid med 
denne, eller motsigende til denne. Mange jobber intenst for å implementere de samme forklaringer 
inn i vitenskapsbildene.  
 
Spesial-tema.  
Bevisstheten. 
 
 Om den samme kraften som utstrekning og bevegelse, samt styrke-virkning, er likedan en og 
samme kraft, med utvekslinger er altså alle varianter av kraftvirknings-formasjoner, altså virkninger 
mulig, og uendelig for hvert område og for helheten. Om bevisstheten da er av samme kraft, men et 
annerledes virkningsfelt enn det vi ellers måler, men allikevel samme felttype, så er det strukturen til 
bevissthetsfeltvirkningene vi må finne, eller kartlegge. Med andre ord:  
 De samme forholdene gjelder om energi-samlinger. Om det fysiske system som sanser, behov, 
følsomhets-systemet, og variasjoner her, sinnsstemninger, husk, så tyder alt på at våre minner og våre 
bevisste avgjørelser knyttet til sanser, behov og bevegelser, følsomheten, og sammen-ligningen, skjer 
enten spontant refleksivt og instinktivt, affekt-virkninger som vi kan være mer eller mindre bevisst, 
men ikke unngå som reaksjons-mønster, virkning. Vi kan øve oss på å tåle eller innøve mønstre.  
 Men bevisstheten som energifelt vil likt som de andre feltvirksomheter ikke slippe unna 
lokaliteten av utvekslinger, og alt tyder på at resonans og avbøyninger, hastighets-sirkulasjonene, er 
med i omformingen til det bevisste feltets virkningsmønster. Kontinuiteten er der, felles trykk-
virkninger. Energiene er slik sett delvis bofaste, noe som inntrykk, pregning, minne, husk, viser oss 
mange eksempler på, det en kaller såkalt erfaring, og det at intuisjon er et tilstedeværende fenomen.  
 Alle kvaliteter vil skille seg ut som forskjells-funksjoner som like godt kan være struktur-
formasjoner og endringer av strukturformasjoner. Alle slike uendelige variabler finnes i denne type 
differensial-kraft utstreknings-relatert. Men det er balanse, og det danner produktene like og ulike, 
sammenligningsgrunnlaget, der vi merker om det er forskjell eller ikke på noe.  
 For at vi skal sammenligne noe, så må noe plassere seg, annet holdes fast, slik at det som er 
plassert som bevisst destinasjon, kan sammenligne det neste med det som fastholdes. Uten en slik 
sammensetnings-funksjon, nærhet, der form eller virkning kan sammenlignes med form eller 
virkning, så vil det ikke komme frem noe alternativ av like eller ulike som mulig forståelses-
sammenheng.  
 Vi kan også se at avbrudd i alle sanse-sekvenser fysisk, øyne, hud, lukt, hørsel og balanse, 
smak, og behag, skade, så opptrer smerte og lyst som avkuttet. Om det er nerven i huden som er 
skadet, ikke virker, eller om det er en del av nerven eler hele nerven som er skadet eller har et brudd, 
om det er nervesenteret som dette går til som er skadet eller hemmet, eller om det er de videre nerver 
til hjernesenteret for lillefinger, lukt, fot, rygg, eller for syn, hørsel, tale, smak, så kan oppfattelsen 
utebli.  
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 Om alt fungerer slik som sanser og behovssignaler, tom mage, god temperaturfølelse, så vil 
vi bevisst merke slike fysiske signaler som følelser, ellers ikke. Om vi har tanker om noe eller følelser 
om noe, så viser forskningen at vi har større eller mindre reaksjoner fysisk i slike sentra, og er de 
skade så kan det hende at vi ikke merker dette, eller oppfatter det motsatt av hva som er vanlig.  
 Styrken på eeg-tester under normale tilstander viser en jevn strøm av fysiske virknings-
signaler, som fysiske bevegelser og elektromagnetiske virkninger når vi sanser eller har behov for 
noe eller tenker, altså det vi også er bevisst om, og forskjell i hvilke sentre som når vi har lyst til noe 
og et annet senter når vi virkelig setter i gang med det vi har lyst på, altså avdeling for lyst, ulyst, 
oppsøke, trekke seg unna, og at denne reaksjonen virkelig skjer ved at et annet senter blir aktivt for 
samme virkninger.  
 Det kan gjelde tale og skrift, sang, musikk, alle praktiske oppgaver, så viser eeg-tester en hel 
del rekkefølger som er aktivt i samsvar med bevissthets-styrke-signaler, altså styrkeeffekter fysisk 
samtidig med de bevisste reaksjoner. Så denne kontakten kan ikke ligge så langt unna hverandre.  
 At følelser, sanser, behov, intuitivt merke forskjell i graden diffuse eller klare sammenhenger, 
er altså at intuisjon er å merke forskjell, og alle disse virkninger opfatter vi som styrke, kraft, likt som 
viljestyrken vår, at det er grader av effekt i bevisste og følsomme oppfatninger som i grunnen er de 
to aspekter vi også merker som sinns-stemninger. Men det er grader av hvem vekt av troverdighet vi 
skal ha til sinnstemningstilstander for rette avgjørelser også da.  
 Det er jo nettopp innvirkende på dømmekraftens styrke. Vi merker selvsagt sterke fysiske 
signaler i tester ved tallbehandling, matematikk, geometri-oppgaver også, formel-regning, og følelser 
av oppgitthet, stolthet, ro og uro, følger også slike aktive bevisste operasjoner. 
 Når vi sier at bevisstheten er uten styrke og formdannende kombinasjoner i disse, så er vi klart 
ute å kjøre. Bevisstheten merker styrker som vi også kan måle at bevisstheten gjør fysisk. Og de fleste 
merker vilje, behov, lyst og smerte som en art bevisst smertestyrke eller følsomhetsstyrke likt som en 
kraftvirkning, men i en litt annerledes grad enn fysiske objekter påvirker hverandre, eller våre 
skjematiske oppsett for fysiske egenskaper.  
 Bevissthetsprosessen sitter ikke like godt fast slik størknet materie gjør, hardt stoff, og virker 
mer differensierende enn det flytende vann eller et akselererende felt gjør, eller gasser og partikler 
lokalisert i vitenskapelige tester. Det er helt klart at bevissthets-styrke-signaler er i enn aktivprosess 
med store utvekslinger, selv om vi tenker på de små ting. 
 Ved behov og sansning vil vi oftest merke dette som grader manko eller overskudd, eller passe 
nok, innenfor tilfredsstilt område i forhold til hva vi ellers er opptatt av. Men manko, det vil si signaler 
fra en tom mage, eller for sterkt lys i øynene, eller som husk, at vi ser noe som vi selv har opplevd 
som smertefullt, så vil slikt virke som viljes-utslag, at vi ikke vil, eller vil, og at viljestyrken slik er 
driftskraft. Ja altså dekning av et behov for det meste. Og se, ikke se, nysgjerrighet og det at vi ikke 
ønsker å følge opp noe vi merker, er også del av behovsdekninger der sanser er sterkt involvert.  
 Vi kan også se at sanse-berøring, eller fra tom mage der signalstoffer eller nerver varsles slik 
sanseoppfatnings-organer gjør til nerver, så kan vi se at graden sans, behovssans, nerve-reaksjons-
grad, styrke, nervesentres styrkegrad, følelses-graden, affekt, pasjon, estetisk sans, er grader som 
øker, og der husk, bevissthet øker i samme takt, og ofte da også kroppsstilling, kroppsspråk, at 
styrkene i alle sekvenser øker i takt.  
 Om vi så snur på forholdet i et av leddene, at det er noe vi får ros for i motsatt rekkefølge av 
opplevelsene, så kan vi kort og greit oppleve at vi bifaller en vond opplevelse i stedet for en god 
følelse av det samme. Vi kan også fysisk straffes for en god handling og få en negativ holdning til 
dette. Foreksempel å få juling fordi du ikke tok igjen i en sloss-kamp. 
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 Vi har sikkert hørt en rekke diskusjoner der man snakker om bevisstheten og kroppen, eller 
sjelen og kroppen i forhold til vekt. Leonardo da Vinci påstod at sjelen,, bevisstheten, var abstrakt 
fordi et menneske veide det samme levende og død. Senere forskning har motbevist dette, at det skjer 
vektforskjell ved død. Allerede som levende så skjer det vektforskjell ved de minste inntak av mat og 
luft, og ved de minste anstrengelser. Også psykisk humør kan gjøre så vi svetter eller taper varme.  
 I det vi dør stopper en mengde fysisk-biologiske prosesser opp, og helst gradvis, slik at 
varmetapet og fordampning av vann, luft, karbon-di-oksyd, gir en betydelig og mulig registrerbar 
vekt-forskjell. Hva av dette som i døds-øyeblikket skal være fordelt som materie-tap eller som 
sjelsevner, bevissthets-tap, som vekt-forskjell, det finnes det ingen som kan måle, og i hvert fall ikke 
kvantefysikere.  
 Dette viser mer til at det er en tolkning som er fritt opp til den som setter frem påstanden. En 
vitenskapsforsker som setter frem en slik påstand er ganske helt sikkert ute på en blindvei om 
forståelse av saksdata. Forskeren eller den religiøse, har bare tro på dette, ingen mulige deduksjons-
muligheter for å skille stoff og bevissthet, kropp og sjelsevner som vektmasse. 
 
 Videre så er uansett bevisstheten et kraftfunksjonelt sammenligningssystem, og den aktive 
bevisste prosessen en virkningsfull sammenlignings-prosess, som så langt vi kan oppfatte dette gir ut 
effekter som vi også kan måle fysisk. Altså at det er nærvirkning, det neste som virker, som 
konsekvens av prosessen, uansett hvor mange transformasjonsideer vi har om dette, som et mer 
kryptisk og signalkodet forståelsesområde, eller om alt indikerer signalvirkninger direkte ikke så ulikt 
feltdannelsen rundt et fysisk stoff som vi måler på. At det er gradvis styrkevirkning rundt den aktive 
prosessen. Og som mange forskere kan mene, at vi ikke kan utelukke bevisstheten som en fysisk 
virkende prosess.  
 Dersom funksjonsgrunnlaget, plattformen til bevisstheten er skadet, eller har inaktive prosess-
områder, så kan dette skape problemer for sammenlignings-prosessen. Både feiltagelser og utelatelser 
av sammenlignende informasjon. Om bevisstheten ikke klarer å sammenligne i det hele tatt, så virker 
heller ikke bevissthetsprosessen, eller bevisstheten. Om funksjonene ikke har kontakt så kan denne 
bevisstheten opphøre som bevissthets-funksjon. Det virker jo ikke som en ønskelig situasjon. Men 
ikke noe kan utelates. Fordi at her er det ikke snakk om bare virkning, men hva som skal virke, og 
hvordan det skal virke.  
 Den skal oppfatte innkommende signaler, og kunne gi ut utgående signaler, en respons-prosess 
mellom disse stadier, og som en type tilpasning, sammenlignings-funksjonell prosess, fra kilde til 
mål, altså i forhold til en aktuell situasjon, og dermed gi en slags rekkefølge eller neste-virkning som 
orientering, oversikt, og sammenligning mellom kilde og mål.  
 Både kilde og mål kan være behov, men det kan også være behov for oversikt, at vi oppfatter 
forskjeller som kan være ubetydelige eller betydelige. I behovs-sammenheng bevisst, vil vi alltid 
tillegge dette som mening, altså behovs-meninger som gjør at vi anser bevisstheten som menings-
kilde, og at bevissthetsmening konstellasjonen, oppfattes som årsak til årsak og virkning. Det er det. 
Men her anses mening og bevissthet som opprinnelses-kilde til prosesser  
 Mens i det konstellasjonen bevissthetsfunksjon ikke lar seg forklare gjennom bevissthet, ånd, 
kraft uten en slik funksjons-virkning i bakgrunnen så kan man ikke forklare denne prosessens makt 
over alt annet. Da blir kraft, vilje, drivkraft, ånd, bevissthet utelukket fra funksjons-forklaringer til at 
de kan virke slik vi har inntrykk av. Styrings-plattformen må dannes før prosessene kan kjøres. 
Reiseruter, eller forflytninger forklarer ikke bevissthetens funksjon eller virkeprosess som bevissthet. 
Stort sett er de fleste imponert over sin bevissthet, og som ofte ikke er helt forstått. 
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 At vi oppfatter alt vi gjør, at vi kan sammenligne eller forstå så mye som vi gjør, og ane så 
mye som vi gjør, å få bevisste lystige og vonde opplevelser, gjør at vi ofte bifaller bevisstheten og 
anser den som vårt ypperste verktøy, noe vi kan si den er også. De fleste har blitt helt overveldet og 
nærmest kuet av sin egen bevissthet fordi den overgår sin egen forstand. At vi med bevisstheten ikke 
oppdager hvordan og hvorfor den kan fungere som den gjør, og at den imponerer og overvelder oss.  
 Som regel settes den inn i lyst og ulyst-sammenheng. Og det skaper orientering i forhold til 
behov, det å ta, gi, få og ha. Dermed begynner det en slags sjakk-turnering mellom følelser og behov 
som andre har og med naturen. Dette oppfattes ofte som en kamp der angst og lyst, oppsøkende behov 
og tilbaketreknings-behov, trygghet og redsel. Derfra vil de fleste oppfatte bevissthet som et 
smarthets-apparat for aksept og avvisning, og et våpen for å få det som man vil ha. Bevissthet og 
smarthet blir forstått nærmest som om hvem som er den beste svindleren.  
 Og slik snakker, tenker og møter folk hverandre og tror at all intelligens er hvilken som kan 
lure den andre eller plukke ned det den andre sier og mener. Ikke at det er annet mål med det en 
hevdelse på en slags rangstige. Hvis ikke så blir det neste trekket å ødelegge for den andre og da er 
det uendelig med muligheter, men det regnes da som intelligens. Så svindel og skadevirkninger, eller 
å få til seg det en liker godt, regnes da som bevissthet over all bevissthet, men handler slett ikke om 
hvorfor bevissthet er tilstede og hvordan den kan fungere.  
 Det er med all grunn at vi kan si at livs-synene styrer bevissthetsforskningen også der all 
bevissthet forstås som en kamp mellom goder og onder, og om hvem som lurer hvem, eller får rett i 
noe, som ses i sammenheng i en kamp der det gode og onde som smarte trekk, om hvem som lurer 
hvem, som retorisk drøftelse eller debatt, diskusjon. Bevisstheten selv kommer på en dårlig andre 
plass. Her er mening, årsak og virkning kun behovs-dekning. Betryggelses-kamp. At ånd, vilje, 
bevissthet oppfattes som fight. Styrkekamp, makt, om hvem som styrer hva, eller kommer best ut av 
det.  
 Dette er den misforståtte bevissthets-forskning slik jeg oppfatter det. Både rent naturfysisk 
troende og ateister behøver ikke å være det spor flinkere til å bearbeide bevisstheten som noe 
funksjonelt og kan være fullt opptatt av lignende behovs-deknings-kamp. Det blir et slikt du-a, kamp, 
altså er du noe bedre, diskusjon mellom to jantelover, at bare slik er det, og du må ikke innbille deg 
noe. Tro at du er noe bedre enn andre.  
 Rangerings-kamp kan fort merkes, men om du tar selve funksjonenes grunnlag alvorlig, så 
kommer en lett oppe i samme knipe der den andre kjører et tradisjonelt konservativt syn som 
sannheten, og som vil bryte ned andre meninger, oppfattelser. Å vinne en debatt er ikke poenget her. 
Undersøkelsen er poenget, finne ut mer om grunnlaget funksjonelt. Det stopper ikke opp i et magisk 
prisme eller signal, informasjon, eller forestillings-begrepet. 
 Det kvantitative som vi ofte kan kalle kognitivt, altså tellende, det vil si form, objekt, 
utgangspunkt, det vi henviser til som element, tema, og det kvalitative som vi ofte henviser til som 
komparativt, sammenlignings-bart, som skiller størrelser eller endre disse, altså funksjonelt, at noe 
skjer, virker, som regel styrkegrader, prosesser, er avhengige av hverandre.  
 Vi kan kalle dette form og virkning sammenlignet med annen form og virkning. Slik sett er 
virkningsformer blitt den populære og nye formelle logikks argumenter for formell logikk. Tidligere 
var det kun form, og virkningen var satt til side som mystisk og uhandterlig. 
 Vi merker dette med type følelse og med graden styrke i følelser. Vi sammenligner ofte følelser 
med følelser, det vil si styrke i smerte fra varme med kulde, eller med en svakere eller sterkere 
smertevarme. Vi kan også sammenligne forskjellig varme innenfor grader vi finner behagelige. Både 
18 grader, 21 grader og 23 grader kan ut fra situasjonen føles behagelig.  
 Vi kan også følelser og grader av følelses-styrke innenfor lukt, smak, hud-følelser, 
synsopplevelser og husk, hørsel, balanse og bevegelse. Og ikke minst i følelse for slit, lettvint, i hobby 
og arbeid. Her kan vi møte konflikter også eller ros, for og om hvordan vi beveger oss og utfører noe, 
og har vi startet med noe for oss selv, så kan vi få ros eller kritikk.  
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 Egne følelser og andres følelser ovenfor hva vi gjør, kan, får til eller ikke, er ofte involvert del 
av alle prosesser. Men igjen så avdekker dette ikke at det er noe som har følelser som er satt sammen 
med konsekvens til slik virkning, og at det danner en plattform for funksjonsendringer av den type 
følelse det er snakk om, og virkningsgrad eller styrke, nyanser av samme virkninger. Slike tema er 
ikke like vanlige. Heller ikke hvordan denne prosessen kan få sine styrkevirkninger.  
 Mens det i nevrofysiologi, og nevroforskning, og eeg-tester merkes signalstyrker, og at enkelte 
områder virker som forsterkere og forgrening av signalveier, sorteringsfunksjoner i forhold til lyst-
senter og angst-senter, så har vi mange data. Men igjen så hviler det meste av dette følelsesspekteret 
på en slik måte at bevisstheten blitt inkludert i disse styrkegradene.  
 Alt tyder på at enten så har bevisstheten egne følelser som kommuniserer med følelses-grader, 
styrke i resten av det fysiske systemets følsomhet, virkningsgrad, eller så er disse følelses-grader som 
styrke-funksjoner fysisk eller metafysisk, en virkning som deltar i bevissthetens sammenlignings-
prosess, altså deltagende virkning i bevissthet som del av bygge-strukturen til bevisstheten. Dette kan 
sikkert forstås både abstrakt og åndelig, men det kan funksjonelt like godt forstås som en fysisk 
feltvirknings-prosess som kommer under sammenlignings-virkning.  
 Funksjonelt, som virknings-prosess, kan dette faktisk undersøkes uten at vi behøver å dra inn 
ånd og materie som objekter, men faktisk behandle dette som funksjons-objekter og slik separere og 
smelte sammen forsøk som funksjons-forklaringer. Det neste er å henvise til at funksjon og virkning 
og form finnes. Forklar det! Og der er versjonen til Differensialkraften ganske klargjort for slike 
innspill om det fysiske og det bevisste som logikk og mystikk. 
 Jeg ser ikke noe spesielt som skulle forhindre at en slik kraft som Differensialkraften kan 
fremdrive en slik prosess som fysiske og bevisste funksjoner. 
 Differensialkraften bygger på en differensierende differensialfunksjon som virker som en 
vekstfunksjon og ekspansjonsfunksjon. Den danner slik sett den utstrakte utstrekning som forskjells-
funksjon, og den utstrakte bevegelse som forskjellsfunksjon, i en felles differensial-funksjon der 
begge differensialene er med i samme prosess. Som ferdig utvokst, eller som en total slik funksjon så 
er den endelige energien ferdiglagt.  
 Slik sett er det samme funksjon som danner helheten, og slik sett er funksjonen formskapende 
og bevegelsesdifferensialt skapende, men er selv ikke en utskilt form eller virkning, men en og samme 
funksjon. Så langt så kan vi si at grunnlaget er det ene g samme og så langt uten fysiske og bevisste 
differensial-virkninger, og derfor den rene tomhet i den forstand at utstrekning og bevegelse og 
trykkendringer ikke er formet.  
 Da denne funksjonen ikke opphører å virke som vekst eller trykk, men ikke kan vokse mer 
blir trykkekspansjons-virkningen omgjort til dytt og trekk. Utveksling. Fordi ingen utveksling kan 
skje uten et ekspansjonstrykk, og ingen differensiering uten dette. Dette betyr at de romslige 
bevissthets-differensialene og de fysiske differensialene dannes som romslige årsak og virknings-
bevegelser som relative form-dannelser som tiltar og avtar.  
 Her kommer differensieringen inn for bevissthet og følelser som styrke, virkning og de fysiske 
virkninger og differensierte former som hele tiden er relative, i den forstand vi snakker om følelser, 
bevissthet, fysiske bevegelser og virkninger, og akselerasjoner. Alt er innenfor en balansert kraft, men 
det behøver vi ikke å oppfatte som i relasjon til behov der både fysiske, bevisste og følelses-messige 
opplevelser kan virke upassende, og ikke balansert slik vi vil.  
 Det er fordi dette er underlagt differensierings-prosessen som ikke favoriserer noe, kun i 
forhold til et følsomhets-objekts behov eller en fysisk sammensetning av noe. Det er her en kontinuitet 
mellom det fysiske og bevisste som styrkegrader. Tenk litt over dette. Det kan gi et hint om at fysiske 
virkninger kan gi smerte i bevisste systemer fordi det finnes en kontinuitet i sammenlignings-
funksjonene. Årsak-virknings-kontinuitet i felt-endringer, energi-transformasjon. 
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 Først nå kan vi virkelig gå inn på behov, følelse og bevissthet skjematisk og sammen-lignings-
bart, og som også fysiske relasjoner og styrker i forhold til dette. Kraftvirknings-konstellasjoner og 
interaktivitet som fysiske, bevisste og fysisk-bevisste og bevissthets-fysiske systemer. Eller 
funksjonelt, følelser og behov, og hva vi relaterer til hverandre som bevissthetsfuksjern i bevisstheten 
og dens prosesser og den funksjonelle plattformen virknings-fullt hos bevissthets-funksjonen. 
 
Spesial-tema.  
Endring av masse-energi hos objekter som spaltes og samles. 
 Om massendringer og romfeltets endring og de proporsjonale forhold og energier i 
romfeltet rundt der nøytroner og sorte hull taper masse: 
 
 Denne må jeg ta opp helt nøye senere. Men sammentrekning av virvler gir mer energi tilbake 
til rommet rundt enten det er i en elv eller om det er romfeltet rundt de objekter som er inntil hverandre 
eller faller helt sammen i en felles virvel, som eksempel sammensmeltning av partikler. Denne 
balansen gir bølgevirkning, doppler-effekt, enten det er i vannet eller i to sorte hull eller 
nøytronstjerner som smelter sammen. På lik måte vil splittede partikler trenge mer energi til å opp-
rett-holde virvelen som ensom virvel eller kule-form og trekker da mer energi fra romfeltet rundt. 
Altså størrelsen til partikkelen og energien, massen, synker ved sammensmeltning og øker ved 
splittelse. 
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Bevisstheten. 
 

Tidligere begrep, definisjoner, hva vi henviser til som bevissthet! 
 

Definisjons-problemet! 
 I de tidligste tider virket bevisstheten som en evne til orientering og oversikt, å kunne skille 
mellom orden og uorden, noe som fikk de fleste til å mene at bevisstheten var et ordens-system, det 
vi i dag kan kalle en logisk evne, funksjon. Den virket også styrende, at den kunne kombinere 
oppgaver slik at vi fikk til ting vi hadde behov for, eller det vi ville. Vi mente derfor at vi var i 
besittelse av en spesiell makt, eller kraft, og vi følte at viljen ofte virket som utløsende drivkraft.  
 Siden har mange knyttet viljen inn som en del av drivkraften, og som en del av bevisstheten. 
Slik naturens vinder og havstrømmer ble driftet, slik virket det også so at vilje, følelser, bevissthet ble 
driftet, lignende den luften som alle planter, dyr, mennesker måtte ha, ellers døde de, og bevisstheten 
virket som den slukket. Vilje, bevissthet, drivkraft virket parkert, utløpt.  
 Men den drift, vind, kraft som virket gjennom bevisstheten slik at vi kunne flytte på ting, 
snakke, kommunisere, ut fra behov, og fornuft, evnen til logiske sammenligning, virket mer abstrakt 
enn alminnelig luft, som kunne bli tåkete, og gi yr og regn som når det var kaldt kunne danne is, og 
mange, slik som romerne, en del av grekerne, mente at stein var forsteinet is, liknende kvarts, og at 
mørke steiner var forurenset is som hadde forsteinet seg.  
 Bevissthet og vilje derimot virket ikke handfast, noe vi kunne ta i hendene, og temaet om vi 
levde videre et annet sted etter døden, og ikke minst lysten til å leve, redsel for å dø, at vi opphørte, i 
den grad vi også kan være glade i oss selv, gjorde at det ble dannet mange forklaringer, muligheter, 
som vi gjenkjenner i myter, ur-religioner, og i mange av de religioner som er mest alminnelig i dag.  
 Her opererer ikke bare en videre bevissthet, livs-egenskap, identitetskraft, videre etter døden, 
men det er også en mengde forskjellige fysiske kropper av ulike typer og mer abstrakte, tynnere stoff, 
mer abstrakte kropper som virker i denne verden eller i andre verdener, himler og i eventuelle 
dødsriker, helveter. I mange tilfeller tilhørte vi alle den fysiske naturkraft, ånd-/pust-/livs-kraft, men 
også bevisst, viljestyrt og følelsesmessig, tilhørighet med våre behov, livs-egenskapene, også en 
høyere bakenforliggende ånd, drivkraft, vilje og bevissthet.  
 Denne høyere drivkraft og bevisstheten, av slik type som vi ofte sammenligner gode og onde 
krefters drivkraft, som slikt oppstår fra, så fordelte tro, ideer seg her på inntrykk av1: at vi alle tilhørte 
denne store ånden, felles bevisstheten, en bakenfor-liggende bevisst viljes-drivkraft.  
 Hva ellers som innerste funksjon i tilværelsen skulle vi henvise til. Mange mente at 
bevissthetene, viljene var separerte og personlige, og at vi slett ikke tilhørte samme bevissthet, og at 
hvert menneske ble født som, ja en slags egen referanse-verden, litt som at alle var mot alle, noe som 
kan finnes igjen hos de som mener de tilhører en felles og sammenhengende bevissthet også.  
 Verden ble sett som en viljes-kamp, bevisst viljes-kamp, det vi i dag kaller maktkamp og 
hierarki-oppbygning, for de det skjer grupperinger med hvem som skal innrette seg etter hvem. 
Kanskje er alt dette tull, kanskje er det slik som faktisk funksjon av ulike grunner. 
 Når vi nå hører om de eldre begrep, som fornuft, nous, holdbare handlinger og moral, fysisk 
og bevisst for behov og følelser, og som logisk skille-evne, logos, sammenlignings-evne, å skille 
orden fra uorden, og følelser og sinnsstemninger, psyke, (tilstand som vilje og behov), som drivkraft, 
viljesmakter, viljeskraft, drivkraft. Også eros, den tiltrekning som får guder, dyr og mennesker til å 
søke sammen å få barn, så forstår vi litt bedre hva det er snakk om. At kaos, ur-virvelen, ur-gapet var 
kilden som kosmos, orden, oppstod av, logos, nous og psyke.   
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 At nous og logos viser til at orden oppstår fra uorden, kan vi gjenkjenne igjennom at  ur-gapet, 
himmel-virvelen og det mørke intet som svelger jorden om kvelden, jages vekk om morgenen, og da 
vil lyset, opplysningen, sammenligningen vår, oppstå fra denne mer uordnede verden, kaos, ur-gapet. 
Vi kan da sammenligne alt igjen. Det er millioner andre sammenligninger, der de fleste viktigste slike 
finnes i ur-religioner og de fleste religioner generelt.  
 De som ville trenge inn videre i disse begreper om bevissthet, logiske evner, naturkrefter, det 
er de som senere ble kalt natur-filosofer, og i samme tid var det ikke noe mindre av de som ville 
trenge inn i bevissthetens evner, filosofer generelt, fordelt over logiske forhold til bevisstheten, og 
viljes-drift-bevisstheter, åndelig filosofiske bevissthets-filosofer. Mange tok seg av begge deler tildels 
funksjonelt, at de ikke la all vekt på kreftene bak, men funksjons-rekkefølger.  

Faktisk har Anaxagoras, Sokrates og Platon, samt Aristoteles gjort en kjempejobb med slike 
saker. Anaximander, Anaximenes, Parmenides, er ikke glemt i denne sammenhengen. Aquinas, 
Spinoza, Leibniz, Berkeley, Burke, Smith, har alle gjort en formell jobb her, og det kan vi si at Dante, 
eller Don Quixote av M. Cervantes i 1615, ridder-historier har gjort også, slik at verdenslitteraturen 
har kommet med viktig informasjon om løsninger og mangler for vår viten.  
 Dette ansporer sammenlignings-tenkerne, filosofene, til å forsøke å finne ut av problemet med 
ulike løsninger på saken. Ofte er flere av disse aktuelle løsninger som vi bevisst opplever som reele 
tilfeller. Om saken fungerer på grunn av noe annet en det som er foreslått så vil eventuelle fremtidige 
tenkere og forskere henvise til dette nye. 
 Så kommer psykologien og vitenskapen inn i bildet. Både drømmer og tids-forhold for 
opplevelser, psyko-analyse, og effekter av nerver, sanser, smerter, nerve-reaksjoner, lignende med 
behovsorganer som lunger, hjerte, magesekk, tarmer, lukt, smak, berøring, kulde, varme, støt, balanse, 
blir kartlagt, øvd opp, undersøkt, og som også har ført til IQ og EQ- tester, løsningshastigheter og 
følelses-oppfattelse, emosjonelle tester.  
 Såkalte kvosienter, mål for hvor raskt vi oppfatter den riktige tilstanden av svar eller 
følelsestilstand. Og dette er så videre ført over på lukt, musikk, faglige evner og kroppslige 
tilegnelses-evner. Ofte sett på som både medfødte evner og opplærte evner. 
 Vi skal da se på typiske definisjoner på nettopp bevisstheten, og det man mener er 
konsistensen i denne eller drivfunksjon til bevissthetens oppstandelse og hvordan denne fungerer. 
 Vi kjenner fra gammelt av at bevisstheten, viljeskraften, og evnen til å skille mellom ting, 
saker, hendelser, og sette sammen, splitte, og se sammenheng, sammenligning av dette som orden, 
uorden, og som behovsdekkende funksjoner, ble ansett som en kraft som lå bakenfor naturkrefter og 
bevissthetsevnen, som ble kalt ånd. Altså en drivkraft.  
 Dette ble sett på som former, eller formendrende krefter, men ble av logiske grunner i mange 
sammenhenger sett på som en urkraft, samme prinsipp, en mulig alt-omfattende drivkraft fra en kilde, 
eller to motstående kilder som kraft og motkraft, eller som kjærlighet og hat, splittelse og sammen-
føyning av noe, enten i natur eller i bevisste funksjoner. Sammenligning, sammenheng, oppfattelse, 
forståelse ble stort sett samlet i begrepet opplysningen.  
 At en av de funksjoner som særtegnet informasjon og sammenheng, å kunne skille mellom 
noe, var lignende solens lys som viste oss orden slik at vi kunne skille mellom ting, og at det virket 
ganske lignende for bevisstheten, rett og slett, i billedlig forstand. Dette er felles for buddhismen og 
Platon-sokratisk opplysningsbilde fra en indre virkningskilde. Den som gjør, eller Det som gjør: At 
det blir slik, fungerer slik! 
 Dette er likheten mellom deler av den mytiske tids bilder av oppstandelse, opplysning, orden, 
og som bevisste funksjoner hos Platon, Buddhismen, ofte i de eldre religionsbøker, og som 
sammenligningsfunksjoner hos Aquinas, og som Kants Anskuelighets-bilde/bevisstheten, og i Hegels 
forestillinger, som bevisstheten. 
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 I stedet derfor å kritisere ur-begrepene som ikke avslører annet av kilden enn at dette skiller 
ut, og sammenstiller orden og uorden, mulig som et fellesskap, så kan vi se nærmere på det som i 
samlet form om slikt finnes hos Platon, Kant, Hegel. Slik som at Platons urform, Gud, og urformens 
oppdelinger eller utdelinger innenfor samme helhet, er former, bevissthetsformer, nesten likt 
Demokrits sjeleatomer, der Platons evige uforanderlige former spiller rollen som bevisstheten og 
naturens oppbygning.  
 Formen har, stort sett gjennom den bevisste tilknyttingen som tenkning, lyster, viljes-drivkraft, 
også her fått en underliggende bevisst drivkraft, ånd, urform som årsak til formene. Dette gjør at vi 
oppdager noe, kommer på noe, blir opplyst noe, slik at begrepet til Platon er ikke bare det vi kaller 
former. Platon kjenner til eteren, urkraften som grekere og en del romere trodde på som 
bakenforliggende bygge-kraft.  
 Platons former tilhører da litt den plutselig oppdagelse av en form som alt finnes, ikke at den, 
eller formene kan endre seg foran øynene våre. Det er øyeblikkstilstander Platon sammenligner med, 
men han mener at om formen endres så er det en ny form som har overtat plassen, ikke at den virkelig 
kan endre seg selv fordi alle former er evig og uforanderlige. At en kakeform da kan gi mange like 
kaker er en ting, noe som skjer av andre former som samles i kakeformen, der ikke noe virkelig er 
endret.  
 Denne formtypen, der form og det å komme på noe settes sammen, oppdagelsene, opplysning, 
blir her sett på som ideer, ideene. Formen er ikke bare form, eller bare brikker. De er bevisste 
oppdagelses-former, altså ideer, rene oppfinnelses-årsaken. Vi pleier lett å overse dette når vi tenker 
på Platons former. En slik kakeform blir brukt både på bevisste former og på natur-former. En slik 
form, avstøpning, opplysning, inn-lysing, kan til tider mangle litt i formen, og da får vi mangelfulle 
former i bevisstheten og i naturen. 
 Noen må skifte ut disse formene om mennesker eller halvguder ikke gjør dette. Det er he Gud 
kommer inn i bildet hos Platon: Gud skifter ut formene. Han gjør det ikke med bevegelse ofr det 
finnes ikke. Det skjer gjennom den plutselige omformingen, eller skiftning av formen som er den 
med en annen, likt bilde ofr bilde  på en film.  
 I og med at dette skjer bevisst, som en funksjon som ikke Platon kan forklare, at bevisst-heten 
bare kommer på det neste, er det som gjør at Platon mener som det mange eldre religioner mener, at 
det holder at Gud tenker det eller kommer på det, så skjer det, da er bytte av form skjedd. Dette 
skjenner vi igjen fra det gamle testamentet også, der Gud sa, bli lys, så ble det lys, bli jord, så ble 
det jord, og at dette var skapelsesmetoden.  
 Han så at dette var skjønt, og da gikk skjønnheten inn i dette som form. Det er 
bevissthetsformer, plutselig er de der! Titicaca, guden til urbefolkningen i Bolivia, Inkaene, som 
forøvrig ble spredt over det meste av Sør-Amerika, hadde slik ifølge religionen, at Titicaca så Titicaca, 
så ble Titicaca-sjøen, til. Han så Inkaene, og andre folkeslag, natur, og så ble det til.  
 Det er ikke tvil at det Titicaca så, var bevisst. Han kunne ikke sett det uten bevisstheten. Å se 
var altså å se for seg en tankeform ganske så likt det gamle testamentet, eller Platons former. Plutselig! 
Ingen overgang, årsak eller mellomting! Det bare skjer!  
 Hos mange i tro på den eldre urtids-kraften, ånden, eteren, finnes også viljes-driften med, og 
denne gir da både vilje og makt, alt etter behov, eller fornuftig orden, rettferd, hva som passer eller 
ikke, sett fra hvem som er i stand til å se og forstå ulike former av slikt! Også i Buddhismen er det 
tomhet, intet, kun informasjon eller opplysningen, den plutselige formen, der vi går over med et glimt 
til å bli fisk, rev, halvgud, konge eller tigger, det vi har gjort oss fortjent til i ett liv, karma, som 
bestemmer hva vi blir i et neste liv.  
 Etter verdens sykluser i oppbyggende tider, gode tider, nedgangstider, er de tusener av år disse 
tidene har vart kommet til sin ende i den fordervende tid, dommedagstid, da alle straffer og det som 
man i vesten godt kan sammenligne med skjærs-ildens straffer, og venterom, før et helvete eller en 
himmel venter med det endelige valget, om vi skal opp eller ned i avgrunnen.  
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 Fortapelse eller frelse. En makt større enn oss som skremmer oss, fordi om vi ikke alt har gjort 
oss fortjent til helvete så kan Gud bestemme at vår streben for å komme opp ikke holdt, og så dømme 
oss ned i et evig helvete.  
 I Buddhismen, eller aller mest i Hindulæren, eller enda bedre, de tidligste bøkene før 
hinduismen og buddhismen skiller seg ut, de gamle Vedaene, arisk religion, så er det disse 4 tids-
perioder, der de siste tusener år er en slags dommedagstid på jorda, der gudinnen Kali ved hjelp av 
blant annet den Onde gudinnen Mare fra havet, er med for å straffe folk i en hensynsløs utrydnings-
kamp for å tilintetgjøre hele jordens levende liv, der alt opphører, og en ny æra av samme syklus 
oppstår på nytt. Hele verden er infisert av det onde, og Kali har fått alle gudenes makt og midler for 
å stoppe dette fordervede tyranni. 
 At vi ser det samme i buddhismen gjør vi gjennom å se at når Nirvana er oppnådd, endelig 
opplyst, kan alt hva jordisk liv kan lære og annet som er bevissthetens dimensjoner, så opphører liv, 
kropp og bevissthet i intet for det er ikke mer å vite, oppleve og en forsvinner, opphører til intet, 
tomheten.  
 Allikevel er det tydelig at andre oppstår i de samme tidene som andre har oppnådd Nirvana. 
Det betyr to ting, at like store mengder av noe gjenfødes, eller fødes for første gang, eller millioner 
av ganger, slik at en gjenfødelse eller en ny-fødsel ikke virker avskrevet. Om alle tider alltid oppstår 
på nytt vil man gjenta seg, så sant alle former finnes og er med.  
 Aristoteles mener klart lik som det deler av den buddhistiske filosofiske grenen virker til og 
mene, slik Anaximander, Pythagoras, Heraklit mener, at det er en jevn sammenhengende tilværelse 
også for hendelser og bevegelser som i sum er konstant. Også ur-eteren har med seg en slik variant, 
likt som Empedokles, at det konstant er en drivkraft, kontinuerlig sammenhengende som en sum av 
årsak og virkning gjennom bevegelse eller drivkrafts-drift.  
 At enten er energiene konstante som Aristoteles mener, eller så blir de svakere eller sterkere 
selv om de er overalt og sammenhengende. Vi kan si at Empedokles illustrerer de gamle ur-stammer, 
slettelandets nomader, indianere, mange andre: At kreftene domineres som en kamp mellom 
motkrefter som er kontinuerlig overalt som drivkraft. Om det er overskudd av den ene så er det 
underskudd av den andre kraften og da er det ikke balanse, likevekt mellom dem.  
 Om det er like mye av begge deler, kraft, motkraft, eller kjærlighet og hat, eller det gode og 
det onde, så er det balanse, likevekt, og den harmoniske tid, hvor alt er riktig veid. Om du i et slikt 
liv kan veie det gode og det onde på en vekt og ser hvem som er tyngst så kommer du den veien det 
tyngste viser. En rettferdighetsvekt for om du kommer til himmel eller helvete.  
 Jeg kan ikke være uenig at drivkreftene viser seg som tilfelle! Ikke heller at de forskjellige 
virkninger og styrker viser alle tre tilfellene av overvekt, undervekt og balanse, likevekt mellom 
hverandre. Men Aristoteles ide om at den samlede drivkraftmengde er konstant, likt som at summen 
av alle bevegelser og motbevegelses er konstante hos Pythagoras, at det er den samme kontinuitet og 
funksjon slik Anaximander mener, slik ser også jeg dette ut fra egen tenkning der jeg finner en slik 
ene og samme drift-funksjon til det jeg har kalt Differensialkraften! 
 For å vise til mer om bevisstheten skal vi ta for oss Aristoteles og Plotin, nyplatonikeren, og 
også henvise til Augustin(platoniker) og Aquinas (Aristoteliker). Aristoteles mener at årsak og 
virkning i naturen, den fysiske verden, gir rekkefølgen på hendelser her. De fleste forsøk på 
mekaniske prosesser og på kraftfelt-prosesser selv i moderen tid har vist slike sammenhenger, til og 
med i det man kaller kaos, selvregulerende hendelser vi ikke klarer å kartlegge godt nok, så viser 
energiene i prosessen at energien inn er lik energien ut, slik at det er balanse eller likevekts-orden i 
energiene. Lignende at energien er lik E=mcc, konstant energi i likevekt-systemer og i den 
fordelingen av energi i forskjellige mengder som utveksler med hverandre i verdensrommet, i 
kosmos, i Solsystemet, plante-systemet. Også i atomfysikken. Kvark-fysikken! 
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 Enten vi ser det slik at vi har et endelig kulerundt kosmos, eller et uendelig kosmos ville altså 
energien som konstant fungert på samme måte. En absolutt energi som utveksler som lignende kraft 
og motkraft, enten det er u-symmetrisk eller symmetrisk utveksling. Om det er svakere og sterkere 
fordelinger eller om det er en absolutt konstant energi overalt som utveksler. 
 Det som skjer nå er at Aristoteles mener at det må være en opprinnelig bevegelseskraft, 
energia, som driver energiene, en opprinnelig bevegelsesårsak. Denne må ha et slags fast holdepunkt 
for sitt fraspark. Han kaller dette en ubevegelig bevegelseskraft. I det vi ikke finner denne og i hans 
samtid, også hva som er akseptabel, fordi sa su imot de greske ideer, eller at jorda var rund, at solen 
var brennende gasskule, eller imot en skapelsesgud, ble du brent på bålet slik Anaxagoras ble i Athen 
cirka 450 år før tidsregninga her, år 0.  
 Aristoteles sier derfor at det må være Gud som er årsaken, den ubevegelige beveger, men 
forstår ikke hvordan dette fungerer heller. At her vil det jo ha noe med bevissthet å gjøre, men den 
drives også av en indre kraft. Aristoteles mener at bevegelse også er bevissthetens og tenkningens 
årsak og virkning, fordi politikere bruker så lang tid på å komme til enighet i debatter.  
 Dette fører også til at det er en ubevegelig beveger som er drivkraft, energia for bevegelse, 
rekkefølger i bevissthetsprosesser. Aristoteles sier også at tiden, den er like lang som fra en prosess 
start og prosessens gang frem til prosessens slutt. Dette er en liten endring fra den matematisk-
geometriske fysiske prosessens tolkning ved sorte hull eller andre tilstander for klokker, der vi lett 
mener at tiden står stille.  
 Sorte hull og andre elementærpartiklers tilstander som ligner det samme, er faktisk pågående 
prosesser, men i fysikernes bilde av geometri- og matematikk-verktøy og i deres instrumenter, så viser 
de til 0-tid, enda prosessene er i gang. De må da mangle sammenligningsverktøy som er bedre! Ellers 
kunne ikke 0-tiden ha tusener kilometer brede sirkulasjoner der omkretsen av energi beveger seg med 
lysets hastighet som er 300.000 kilometer pr sekund!  
 Det virker som at alminnelige sekund-målere ikke kan være i slike områder uten at de 
mekaniske og feltvirkende prosesser balanserer utvekslingen av energi slik at det er tomt for 
driftsenergi i utstyret, og målebegrepet sammenlignet med dette matematisk-geometrisk.  
 Altså mangler vi sammenligningsutstyr. Men bevegelsesgangen viser at det er tidsrom fra 
energi går inn og til den kommer ut av det sorte hullet i samsvar med E=mcc og den strekningen 
energien har tilbakelagt! 
 Aristoteles mener at vi har form, stoff, bevegelse og virkning, der virkningen står i forhold til 
bevegelsesdriften, og rekkefølger, men har retninger. Når retningene er annerledes for utvikling av 
dyr mener Aristoteles at froskeegg, rumpetroll, små frosk som hopper og kvekker, og til slutt er gamle 
og dør, er en endringsprosess som er nedlagt tilstede i egenskap inne i dyret. Kall det gjerne arv, og 
struktur.  
 Men denne er jo forbundet til at noen har bestem, villet, eller at Gud er drivkraft, og dermed 
blir bevegelsen og virkningen bestem ved en retning som legges inn i utviklingsretningene, og som 
bevisst og villet, så kalles dette formål. Her er det slik at før Aristoteles innførte årsak og virknings-
begrepet som hundre prosent bastant begrep, enten det var bevissthet eller natur som var i 
årsakrekkefølgen, så ble begrepet mening oppfattet som en slik rekkefølgekilde:  
 Mening er et gammelt ord for sammenheng og rekkefølge, altså innholds-sammensetning og 
sammenligning, enten det er mystiske eller logiske årsaker bak hendelser. Mening betyr altså årsak 
og virkning. Men fra tidenes morgen ser det ut til at det er to forskjellige meninger om dette. Mening 
hos Demokrit og hans atomer er mer en tilfeldig prosess, selv om han mente at det fantes grunner 
som ga dette tilfeldige om til at det ikke var tilfeldig allikevel.  
 Heraklit mente jo at alt var så sammenhengende at like og ulike parr dannet en balansert 
struktur, noe Demokrit kanskje kunne tenke seg. Poenget er at uten denne faktorens begrunnelse sier 
han at det er langt mer tilfeldig. Ettertiden har ikke godtatt det tilfeldige som alenegrunn for drit og 
virkning hos elementer og krefter. Det er litt mer struktur enn dette.  
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 Den mest utbredte mening var at våre egne behov og lyster styrte alt som viljekraft og 
bevissthet som var knyttet til en overordnet bevissthet og drivkraft. Derfor var ordet, begrepet mening 
hos disse det som også i dag er verdens-dominansen av forståelse av begrepet mening: At det er en 
bevisst, åndelig, funksjon, drivkraft bak årsak og virkning mystisk eller logisk, og den absolutte 
funksjonen virker som langt utenfor vår fornuftsevnes mulighet til å finne ut av, og forblir da noe 
mystisk.  
 Men denne religiøst, funderte drivkraft som vilje og bevissthets indre egenskaper, der 
bevissthet og vilje, en slags behovsform for orientering og oversikt og avgjørelser, altså gir hendelser, 
gjør at den alminnelig naturlige rekkefølgen som logisk virker fornuftig:  
 Slik som en rekkefølge på bevegelser, la oss si biljardkuler som kolliderer, er noe som 
automatisk omgjøres til at dette er en rekkefølge av bevisste styrte årsaker og virkninger, og en stor 
nok bevissthet har kontroll over hensikts-rekkefølgen, at slik var meningen ment, årsake og 
virkningen som rekkefølge.  
 Selv om vi ikke forstår hva drivkraften er eller hva bevisstheten egentlig er, og her kommer 
som regel begrepet ånd, eller Guds vilje tilbake som et av svarene på en endelig årsak, drivkraft. 
 I og med at Aristoteles la inn formål, måleretning, hensikt, som en av årsaks-faktorene i form, 
stoff, årsak og virkning/formålsbevisst regulering, så kan alt som heter mening og hensikt som årsak 
og virknings-oppfyllelse av et behov, virke som at Aristoteles tror på at en Gud ligger bak enten alt 
eller det meste. 
 Men han sier også: At Gud har lagt dette inn i naturen, startet bevegelses-prosessen, og 
bevissthetsprosessene, formålsretningene, og dermed har skap en jord og bevisste mennesker natur 
som må klare seg selv som individ og samfunn. At Gud har skapt det beste, og vi må bruke egen 
fornuft. Gud hviler, fordi natur, mennesket fungerer, og når vi dør, ås dør både sjelen, bevisstheten og 
kroppen, fordi vi lever bare en gang, sier han. Om det videre virker som om at vi kommer til himmel 
eller helvete, så virker det faktisk som at Aristoteles faktisk ikke tror på det. At sjel skulle komme til 
en himmel, Guds verden, kan allikevel være en mulighet han mulig overveier. 
 All vitenskap må benytte logikk og riktig utstyr til faget det gjelder, og måle opp alt deretter. 
Med andre ord skapte han Vitenskapen som en egen utskilt undersøkelsesgren, forskning så langt 
videre vi kunne komme med dette for å finne ut av alt i legevitenskap og teknisk, og hvordan naturen 
virket.  
 Plotin tar som gitt at Gud er alt. Han setter sammen ur-eteren, ur-kraften og Platons form-
bilder, men i en mer analog prosess. At kraften henger for så vidt sammen, men den fortynnes fra en 
uendelig rik energikilde, likt som solen i sentrum, som Guds-kraft også for det gode, lyset og det 
skjønne, og til lengre unna kilden vi kommer i et uendelig univers, eller en uendelighet, jo svakere 
og mer mangelfull og ufullkommen blir kraften til den til slutt langt unna bli livløs materie.  
 Her er tydelig den samlede energi sterkest i et sentrum og svekkes utover og ingen egentlig 
likevekt. I både Platon s og Plotins bilde, så må man strebe oppover og innover for å komme opp mot 
det fullkomne, et stige-hierarki. Den sterke svak er det gode den svake kraft er det onde. Materien er 
ond, mørk, svart, skitten, livløs, ufullkommen uten skjønnhet. Handlings-løs. Sjelsevner synker med 
kraftstyrken. 
 Bevissthetsbegrepets årsak er ikke forklart gjennom denne delen av prosessene til Plotin. Han 
henviser til drivkraften, men ikke hvilke funksjoner som skal virke utløsende for en drivkraft, hvorfor 
forestillinger, ideer, former, bevegelser, rom, stoff virkelig skulle oppstå. Viljen og bevisstheten har 
ingen logisk, forståelig opprettelseskilde, likt som at Gud ikke har en slik forklaring. Hvorfor han er, 
eller hvorfor han virker, eller hvorfor drivkraften virker. 
 Augustin er slik enig med både Platon og Plotin. Henviser til det gode, skjønne, viljen og 
rettferdigheten, men innfører det som Euklid sikkert ville satt pris på, en rettlinjet og likerettet tidslinje 
med faste takter for tiden fra fortiden til fremtiden, men den hadde en begynnelse, skapelses-akten, 
og en slutt, dommedagsorden der jorderike opphører som den formen v har nå, med en mulig ny 
himmelsk jord, ikke ulikt Johannes-åpenbaringen.  
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 Kardinaler skal inn i systemet slik Plotin mulig foreslo. Etter Augustin dør så skjer det som 
Augustin også var for, at eksperimenter på mennesker i legevitenskapen, og at teknikken 
vitenskapelige nyvinninger ble brukt til krig, skulle utryddes som faggren. Både før Augustins tid, i 
hans tid og når den katolske kirke startet rundt år 500 ekr, så ble Alexandria-universitetet, biblioteket 
utsatt for angrep, nedbrenning, bokbål, og etter 500 ekr ble alle akademier stengt med unntak at de 
ble opprettet i kardinal-skoler til en viss grad, som kirkens lærde.  
 Her var mange tekster også forbudte. Selv om det greske riket, og senere muslimenes erobring 
ble mange slike holdt åpne, og både Platon og Aristoteles var godkjente emner som fungerte i 
greskortodoks og muslimsk høyere klassisk lære. Platon var nok førstefavoritt her, og Ptolemaios 
verdensbilde, en flat jord der jorden var universets sentrum.  
 Denne ny-religiøse verdensutbredte formen for styring, virket slik at alle kommer under en 
slags form for høyere og lavere klasser av kirkegods, noe som ga et livsgrunnlag til de fleste som ikke 
hadde noen livsvilkår, de fattige. Men mye tyder på at denne leilendings-formen også kunne virke 
som slaveri ti tider. Tekniske nyvinninger stod ikke stille. 
 Vi kan nevne kompass, nye målinger av stjerner og matematikk, geometri, svartkruttet rundt 
1250, som etter hvert ble til fungerende skytevåpen. Boktrykker-kunsten kom og alt sprenger alle 
grenser med Leonardo da Vincis oppfinnelser. Å tegne tanks med belter, dreibare kanonløp, og med 
3 gir uten at drivstoff-kilden er oppfunnet, der mye tyder på at Vinci tenkte på kull og vanndamp, er 
noe som viser kapable tanker. Likeså fly-konstruksjons-forsøk. Han oppfant maskingeværet.  
 Mye tyder på at han har sans for linser, forstørrelsesglass, noe Arkimedes hadde drevet med 
også. Både grekere og Arkimedes var frontfigurer her. Utsagn om at brennglass ble lagd så store at 
de kunne tenne på skip, eller at magneter var så sterke at de trakk spikrene ut av skip.  
 Vi vet jo at det rundt 1453 da muslimene angrep det greskortodokse riket at papirer fra gamle 
lærde vitenskaper og filosofiske skrifter havnet i Vest-Europa, og slik starter en ny æra av 
vitenskapsforsøk i Europa, der Tycho Brahe, Galilei, og før dem, en rekke studenter og lærere helt fra 
1200 og fremover stadig nærmer seg en del svar som Galilei endelig finner ut av. Og Kepler. Galilei 
og Kepler med kikkerter. Copernicus med siktestaver. Alt står ganske klart til rett for både Descartes, 
Bacon, Spinoza, Leibnitz og Newton; de som sammenfatter det meste av fortidens beskrivelser og 
kan legge frem nyheter som verdensbilder.  
 Aquinas, ca. 1210-1277, er i så måte en som bringer sanser, affekter og følelser inn på et mer 
forståelig plan, samt som skiller teologi og filosofi ut fra hverandre igjen, ved å kreve at filosofien 
skal avdekke naturen og kirken moral og frelse. Dette er ikke i konflikt med hverandre. Og da tar nye 
naturfilosofer selvsagt opp vitenskaps-faget.  
 Demokrit mente at det fantes sjeleatomer, og at når vi så ting i naturen så ordnet disse seg i 
samme mønster, som husk og bevisst bilde. Demokrit sier avgjørende ting om bevissthet slik. Han 
snakker om sammen-spleising og sammenbinding både i natur og i bevisstheten, ikke så ulikt det 
Empedokles legger frem som egenskaper i kraft og motkraft der sammen-spleising er kjærlighets-
kraft og splittelser er hat-kraft. Mye likt forståelsen av alt som det gode og onde; kraft, bevissthet. 
 Demokrit har ikke hat og kjærlighet som drivkraften, men bevegelsen og spesielle bindings-
måter. Men han kan ikke gi grunn for ordensstrukturer i dette. Platon forsøker. Etter å ha fundert på 
mye skriver Platon Demokrits atomer, men styrt av gud inn i sin kosmiske bok, der sol, stjerner, 
planeter og måne, elv jorda er nevnt som en kosmisk helhet, den kosmiske kule, i tråd med den 
astrologiske modellen for dette. 
 Dette tar Aquinas videre gjennom en slagslogisk analyse av dette. Og han fører også Longines 
fra 200-tallet, en filosof som platoniker var uenig med Plotin; Det finnes former i naturen også ikke 
bare i vår bevissthet sa han. Longines undersøkte plutselige reaksjoner vi hadde på berøring, lukt og 
smak, hørsel, og synsinntrykk. Alt som var det vi kaller estetiske affektreaksjoner som kortere og 
lengre virkninger, noe som også ble Aquinas sin oppgave. Affekter, pasjoner, altså vår bedømmelse, 
øyeblikkets reaksjon på smak, estetisk virkning, dømmekraften vår på natur-sansning mener han er 
varsler, organer, som gjør at vi overlever, kan merke hva som er bra eller dårlig.  
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 Legevitenskapen blir tatt opp igjen både av Leonardo, og en enda viktigere forsker som 
kommer langt av sted med dette. Descartes nevner noe om dette også. Spinoza setter dette inn i et 
logisk virkningsspill og gjør dømmekraften, estetikken til et mer logisk emne, men det er først med 
Kant og Kierkegaard, at denne forestillingen rundt det estetiske og obskøne kommer inn en slags 
klarere rammer. Etikk er mer holdbarhetsforholdet til den fysiske natur, og den sunne fornuft mellom 
folks handlinger med hverandre og tvist om dette slik som i juss.  
 Estetikken er alt fra førstegangs-inntrykk og bedømmelse av hva vi synes om smak, lukt, 
berøring i forskjellige tilfeller som vondt og godt slik, eller hva vi ser, likeså som natur-påvirkning 
og som reaksjon på livssyn og trosretninger, hva vi bevisst oppfatter noe som, og vi kan si at angst 
og lyst samt erfaringer er av betydning for affekt, og varige sinnsstemninger i forhold til slikt.  
 Hvor godt eller dårlig vi føler ovenfor det som regnes til det gode til enhver tid og hva slags 
gode eller dårlige forhold, reaksjoner og holdninger vi har til det vi synes er dårlige saker til enhver 
tid. All smak og behag er situasjonsbestemt. Om det lukter vondt når vi skal spise det vi liker best, så 
gir det bismak på det skjønne. Andre ganger har vi sett på det skjønne så mange ganger at vi mister 
lysten eller ikke føler noe, eller blir opptatt av et nytt skjønt objekt. 
 Det samme skjer skjønnsmessig, det vil si at dommere og advokater samt juryen, skal 
bedømme rettferdighet mellom offer og gjerningsperson. Både etikken, estetikken og det vi regner 
som det tryggeste i våre liv, det faste holdepunkt, er slik sett det som nå virker inn som i den grad 
stemning vi er i, hva vi synes akkurat der og da: At det forblir en slags estetisk, altså følelsesmessig 
avstemning, en slags ut-strekt affekt, der logisk justering og tilpasning skjer til en viss grad. 
 Sanselige affekter, smak og behag, pasjoner, er slikt som gir oss evne til å overleve sier 
Aquinas, og setter dette inn i en viss logisk sammenligningsform. Og den nye legevitenskapen setter 
nerver inn i en slik sammenheng, nervetråder i kroppen. Først nær 1800 avtar slik forskning. Burke 
mener at vi har sansereaksjoner, nerver og følelser i forhold til dette, slik at vi har en slags sympatisk 
egenskap hos disse, det vil si som virker vondt, godt, smerte og lyst. Men også en spesiell sympati-
egenskap for omsorg til barn, morsfølelser etc.  
 Adam Smith rundt år1750, avfeier det hele, men innfører allikevel at sansene virker slik at de 
registrerer vondt og godt, lyst og smerte. Også morsfølelse, omsorg er slik sympati, mener han. Vi 
kan gjenkjenne reaksjonene hos andre på slik vi har opplevd slike smerter og lyster selv. Men 
samvittighetsfølelsen knytter han ikke til disse følelsene. Rettferdigheten, samvittigheten knytter han 
direkte til en egenskap utenfor oss, en åndelig virkning der Gud står for, det å sende en vond virkning 
og opplysning inn i oss, og som roper i oss, at vi må da se at dette er urettferdig!  
 Altså en apriorisk, den samme forståelsen som Kant har av, samvittighet og moral. Hverken 
Burke, Smith eller Kant klarer å finne en forbindelse mellom smerte og lyst en person har, og moral 
og samvittighet. Vi må bare være så snille som vi kan sier Kant! Ikke ulikt hva Jesus sa en gang. 
Lidelsene på Jesus tid ble ikke forklart gjennom noen smerte- og lyst-påvirkninger fysisk i den 
forstand at det kunne skade vår videre drift i livet. Men med godhet og urettferd, tåleevne. 
 Bare om noe var rettferdig eller ikke, av det gode eller av det onde. Ikke hva som ble ødelagt, 
eller hva som skapte virkninger da. Hele mennesket var mystisk fra den ene enden til den andre. Smith 
følger opp samvittigheten med at flere må se på en sak. I retts-vesen, samfunn, så må dommer, jury, 
finne et rettferdighets-punkt sammen. Både i oppdragelse og i retts-system så innfører Smith Ros-
Ris, Straff og Belønning. At rn skyldig ofte føler seg fortjent til straff. 
 Det gjelder selvsagt i hverdagsliv også for gode eller dårlige utførte oppgaver og oppførsel. 
Ikke minst om vi skal starte skoler, noe han ønsket burde startes for barn.  Det som tydeligst viser at 
Smith ikke ser sammenhengen mellom moral, samvittighet og hva et menneske påføres av skader, 
eller hva et menneske trenger utover alminnelig holdbarhet, er hans syn på Ris-Ros i næringsliv og 
handel. Her mener han at om handelen skaffer inn bedre økonomi, så vil økonomiske goder komme 
stadig flere fattige til hjelp. At om det regner på presten drypper det på klokkeren. 
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 Men varen hjelper lite om en slår og tyranniserer barn allikevel, eller ødelegger et menneske 
psykisk og fysisk. Moralen, det gode og det onde, smerte og lyst, er lite sammenlignbart med en 
pakke smør, eller at en får lest opp hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre, eller at forbryteren får en 
straff. Det virker kanskje preventivt, og når ulykker og urettferdighet har hendt, så kan sikkert en god 
grøt lette noe på livet.  
 Men det forklarer ikke smerten og handicapene, den voldsomme livsvanskeligheten et 
menneske har hver dag i redsel, eller i smerter livet ut. Tvilsomt om vi klarer å få arbeidseffekten inn 
i bildet i det hele tatt. Her svikter også Marx. Han ville ha slutt på urettferdigheten, men står frem og 
sier at vi ikke vet hva moral er for noe, men at vi vil finne det ut i fremtiden. Ærlig sagt.  
 Men han ville at barnearbeid, ulønna arbeid, at mennesket skulle overleve på det en kunne få 
ut av midler til livsopphold for arbeid. Både barn og voksne døde i slikt arbeid av både sult, sykdom 
og utslitthet fra arbeidet. Vi kan si at det var verre enn mange straffeleirer. Også Smith mistrivdes at 
barn frøs i hjel i gatene eller sultet i hjel. Mest av alt fordi de ble holdt unna noe så enkelt som naturlige 
mat-vekster og boliger som en kunne overleve med.  
 Ikke minst var det geistlige og høyborger som slo ring rundt den slags adferd mot folk, noe vi 
kjenner igjen fra dagens verden også. Og ikke så rent lite sortering av folk, der et annet folkeslag 
oftest er de utfryste. Det betyr ikke at en skal åpne for forbrytelser og krenkelser fra andre av den 
grunn. Men Sade mente som ateisten han var, at de geistlige rett til å behandle folk som de ville, like 
meget var ateistenes rett. Så han ble med dem på slike strafferunder og gjorde sitt. Eller mente han at 
Smith,  
 Kant stort sett bare smisket med adel og geistlighet gjennom sine filosofiske fremleggelser. 
Kanskje hadde han noe rett i det, men han løste i alle fall ikke moral-gåten eller de mer ekte og direkte 
årsaker til nettopp smerter og redsler. Folk er såpass sjokkerte over slikt, i andre tilfeller tilvenner seg 
slike hendelser, og klarer ikke å tenke klart over hva det er som egentlig foregår mellom folk, noe 
folk knapt forstår selv. Moralen har ingen faste holdepunkter noen klarer å henvise til annet som 
lignelser. Eller forbud og påbud, samt straffefordeling, eller belønning. 
 Augustin mener at godhet, rettferdighet og vilje er de tilgrunnleggende verdier, drivkrefter, 
mål. Smith ser dette, og tenker derfor at Varen er det gode, rettferdigheten er Kongens juridiske lover 
som passer på varen via straffefordeling, og Viljen, der setter Smith inn arbeiderne, arbeidskraften og 
arbeidsutstyret, arbeidsprosessens effektivitet. Men om noen behandler andre dårlig, eller stikker 
noen med kniv i øyet, så er det ikke lett å forklare at Varen, det gode, skal kunne gi oss en forklaring 
til det Onde her, eller det Gode. Heller ikke løsningen på holdbarheten vår. 
 Det er heller ikke lett å forstå hva kongens juridiske lover kan utrette av rettferdighet for å 
passe på handelstrafikken, at det og annet som straffeutmåling skal forklare hva som skades, hva som 
smerter, hva som gir det Onde i denne saken. Det er ikke destruksjonen og handicappet som settes i 
sentrum. Det er hva andre synes som settes i sentrum.  
 Videre vil arbeidskraft-effektiviteten nærmest totalt være utenfor hele denne prosessen, der 
uutholdelige smerter og varige men og lidelser for resten av den andres liv, og der skrekk og smerte 
ikke er forklart ut fra handlingen men som et mystisk og fremmed. Onde man ikke visste hvor kom 
fra, fordi sakens hendelse har ikke noe med saken å gjøre, men mystiske krefter som ikke kan settes 
i sammenheng med noe, men alltid ligger på lur for å skade mer. 
 Sympati og rettferdighet er helt utenfor sakenes hendelse, og også bedømmelsene av dette. 
Det er lite som forbindes til nerver, sanser, smertene, lystene, og lidelsene, og hva som går i stykker 
for et menneskes sinn og kropp og vitale funksjoner, og bevissthet, men rettes inn helt mot en 
avgjørelse for hva som er upassende, fordi Job og mange mennesker har jo opplevd slik og vi må ha 
tåleevne og utholdenhet i dette livet.  
 Straffer, hendelser, er jo årsak og virkning planlagt mening der ikke minst arvesynden sier at 
alt som hender av ulykker, sykdom og onde hendelser skyldes Adam, og at alle barn skal, deri de som 
har blitt voksne, skal straffes gjennom generasjoner for det som forfedrene har gjort. Så det er nærmest 
en lykkessmed hva som hender og ikke hender.  
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 Det er forklaringen på et annet menneskes smerte. Nå tror vi fort at sympati og omsorg 
forklarer noe mer om smerte og lyst, hva som er skadelig eller ikke, eller virker til å bli slik som et 
menneskes kropp eller sinn, og lyter, lidelser gjennomgår. Mange troende er overbevist om at det 
forholder seg slik med alt vondt at det er fortidens og planens vei, alt det som skjer. Samtidig er det 
en elegant måte å stille seg utenfor slikt som hender, at man er fritatt fra å finne andre løsninger på 
saken, og står tilbake med en fordømmelse. Igjen straff og belønning. Andre kaster seg inn i arbeidet 
for å frelse noen til et annerledes liv enn å utøve vold. 
 Med ondt skal ondt fordrives, og helter og riddere tar seg av dette gjennom samme type 
handlinger som nettopp ikke var ønskelig. Så læres barna denne samme handlingen, og når de skal få 
lov til å begynne med denne. Eller å sloss for å overleve. 
 Sympati, omsorg, avdekker det sakens moral. Det gjør det slett ikke. Heller ikke den 
lovgivende, utøvende og dømmende makt. Sympatien forklarer ikke det som skjer eller slik det virker 
og hva noe egentlig videre forårsaker av slikt. Likedan forklarer heller ikke omsorgen et eneste 
forhold til hva som virker, hvordan det virker, og hvorfor det egentlig virker slik, som de smerter, 
redsler, skader på kropp og sinn, og de lyter vi får, og hvordan det føles.  
 Men vi regner med det at når vi forstår dette, og selv føler med og gjenkjenner følelser, at vi 
forstår eller har fått forklaring i saken.  Slik sett kan v si at mange omsorgs-personer aner, eller vet 
hva jeg sikter til når det gjelder moral, holdbarhet, smerte og lyster. At både forebyggelse og 
omsorgen selv, som skal hjelpe og bevare, for-mildne lidelser, en bot på andres dårlige handlinger, at 
det er tydelige årsaker vi kan identifisere som problemene av ødeleggende handlinger som oppstår.  
 Både helsevesen, leger og mange vitenskapsforskere er i dag ganske så klar over hva de skal 
referere til. Psykologer og nevro-fysiologer også. Men det er ingen selvfølgelig forståelses-rekkefølge 
eller enighet innen denne standen heller, og eldre syn med blindhet for å se det som virkelig skjer 
lever fortsatt i beste velgående. Bare hva visse fortellinger og lignelser sier om saken, og dette berører 
ikke en gang kjernen:  
 Kun hva vi må tåle og godta: Den eneste feilen jeg ser med logisk innsikt hos Jesus, Buddha, 
slik religionene om den kroppslige og bevisste sinnstilstands holdbarhet. Marx er ikke fri fra hva vi 
må tåle. At vi alle bør være likestilt er ellers ingen dårlig tanke om felleskapet. Dette har blitt et 
ankepunkt i debatter fra religiøst hold også, at for Jesus er det ikke jøde eller greker, eller fattig eller 
rik, men holdninger som er av det gode som teller. 
 Selve menneskets kropp eller sinn sin bevarelse og sårbarhet har ikke kommet for dagen enda. 
Man vet ikke at dette har noe med saken å gjøre. Folk vet ikke hva de skal med sine egne organer. De 
er gjenstand for salg og kjøp, eller tyveri. En annen trenger leveren eller hjertet ditt. Eller du har ikke 
rang som en som fortjener hjelp med en tann. For den saken skyld rygglidelser.  
 Det er en evig pengekamp i medisin-firmaer, forsikringsfirmaer, og helsevesenet, om både 
pasienter og kostnader, og rangering av hvem som skal få hjelp. Pengene har tatt over godheten og 
viljes-makten og rettferdigheten. Selv politikerne innser dette. De hadde lenge rollen som hoved-
styrere av godhet, vilje og rettferdighet, makten.  
 I dag så forstår ikke lengre politikere noe av dette, fordi det er populisme og penger og status 
som styrer det meste, unntatt det ærlige og rettferdige bryet om sine egne forutsetninger som det 
partiet de helst sympatiserer med for sitt eget syn. Dersom ikke kan de selv bytte til et annet parti, 
eller endre syn, uten at det løser det moralske problemet vi snakker om her. Pensjonen må sikres. 
 Når det gjelder bevisstheten så er vi ikke helt overrasket over at kroppslige smerter, sanser 
med lyster og smerter, behovs-organer med lyster og smerter, ikke fryse eller sulte, ikke få puste, ikke 
kunne gå, at alt dette er også noe som gir oss angst, lyst, følelser av alle kategorier for sansning, angst, 
lyst, lyst og smerte som sansning og som sinnsstemninger og følelser, som i høy grad gjelder det 
meste vi trenger i livet, og at det er bevisstheten som oppfatter slike behov, sanser og følelser stort 
gjennom sanser og behov. Om vi ikke merket at vi ble sultne ville vi vel sultet ihjel.  
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 Aquinas er her treffende med at sanser og affektreaksjoner via disse, nettopp er en type smak 
og behag som er nødvendig for overlevelsen, i litt annen grad enn hva som fasinerer oss. I dag har 
fashion tatt over for alle grunnleggende overlevelsesbehov, og det virker som at mange lenger ikke 
vet hvilke behov som gjelder for livet. Men som sagt, mye er omgjort til pengemakt som mange får 
tak i gjennom denne evige fashion-sporten.  
 Dette gir visst også rett til å behandle andre som man vil. Mange mener også at vold er eneste 
vei for hevdelse, og gjennom volden å skaffe seg makt og midler av samme type som igjennom 
fashion, pengemakten. Problemet er at denne retten til dårlige handlinger er dermed ikke gitt av noen 
andre enn av ens egen overbevisning. Mange er enig i det samme fordi den eneste moralen som gjelder 
er hva som er holdbart for meg. Men det er ingen bevarelsesgaranti for den som sier dette når en 
annen krenker seg med hva som er holdbart for den andre. 
 Det er ikke noen svar på en såkalt bevarelses-nøkkel, eller hvilke årsaker vi skal identifisere 
for holdbarhet.  
 

Kortere spesial-innlegg 
Spesial-tema.  
Bevisstheten. 
 
 Om den samme kraften som utstrekning og bevegelse, samt styrke-virkning, er likedan en og 
samme kraft, med utvekslinger er altså alle varianter av kraftvirknings-formasjoner, altså virkninger 
mulig, og uendelig for hvert område og for helheten. Om bevisstheten da er av samme kraft, men et 
annerledes virkningsfelt enn det vi ellers måler, men allikevel samme felttype, så er det strukturen til 
bevissthetsfeltvirkningene vi må finne, eller kartlegge. Med andre ord:  
 De samme forholdene gjelder om energi-samlinger. Om det fysiske system som sanser, behov, 
følsomhets-systemet, og variasjoner her, sinnsstemninger, husk, så tyder alt på at våre minner og våre 
bevisste avgjørelser knyttet til sanser, behov og bevegelser, følsomheten, og sammen-ligningen, skjer 
enten spontant refleksivt og instinktivt, affekt-virkninger som vi kan være mer eller mindre bevisst, 
men ikke unngå som reaksjons-mønster, virkning. Vi kan øve oss på å tåle eller innøve mønstre.  
 Men bevisstheten som energifelt vil likt som de andre feltvirksomheter ikke slippe unna 
lokaliteten av utvekslinger, og alt tyder på at resonans og avbøyninger, hastighets-sirkulasjonene, er 
med i omformingen til det bevisste feltets virkningsmønster. Kontinuiteten er der, felles trykk-
virkninger. Energiene er slik sett delvis bofaste, noe som inntrykk, pregning, minne, husk, viser oss 
mange eksempler på, det en kaller erfaring, og det at intuisjon er et tilstedeværende fenomen.  
 Alle kvaliteter vil skille seg ut som forskjells-funksjoner som like godt kan være struktur-
formasjoner og endringer av strukturformasjoner. Alle slike uendelige variabler finnes i denne type 
differensial-kraft utstreknings-relatert. Men det er balanse, og det danner produktene like og ulike, 
sammenligningsgrunnlaget, der vi merker om det er forskjell eller ikke på noe.  
 For at vi skal sammenligne noe, så må noe plassere seg, annet holdes fast, slik at det som er 
plassert som bevisst destinasjon, kan sammenligne det neste med det som fastholdes. Uten en slik 
sammensetnings-funksjon, nærhet, der form eller virkning kan sammenlignes med form eller 
virkning, så vil det ikke komme frem noe alternativ av like eller ulike som mulig forståelses-
sammenheng.  
 Vi kan også se at avbrudd i alle sanse-sekvenser fysisk, øyne, hud, lukt, hørsel og balanse, 
smak, og behag, skade, så opptrer smerte og lyst som avkuttet. Om det er nerven i huden som er 
skadet, ikke virker, eller om det er en del av nerven eler hele nerven som er skadet eller har et brudd, 
om det er nervesenteret som dette går til som er skadet eller hemmet, eller om det er de videre nerver 
til hjernesenteret for lillefinger, lukt, fot, rygg, eller for syn, hørsel, tale, smak, så kan oppfattelsen 
utebli.  
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 Om alt fungerer slik som sanser og behovssignaler, tom mage, god temperaturfølelse, så vil 
vi bevisst merke slike fysiske signaler som følelser, ellers ikke. Om vi har tanker om noe eller følelser 
om noe, så viser forskningen at vi har større eller mindre reaksjoner fysisk i slike sentra, og er de 
skade så kan det hende at vi ikke merker dette, eller oppfatter det motsatt av hva som er vanlig.  
 Styrken på eeg-tester under normale tilstander viser en jevn strøm av fysiske virknings-
signaler, som fysiske bevegelser og elektromagnetiske virkninger når vi sanser eller har behov for 
noe eller tenker, altså det vi også er bevisst om, og forskjell i hvilke sentre som når vi har lyst til noe 
og et annet senter når vi virkelig setter i gang med det vi har lyst på, altså avdeling for lyst, ulyst, 
oppsøke, trekke seg unna, og at denne reaksjonen virkelig skjer ved at et annet senter blir aktivt for 
samme virkninger.  
 Det kan gjelde tale og skrift, sang, musikk, alle praktiske oppgaver, så viser eeg-tester en hel 
del rekkefølger som er aktivt i samsvar med bevissthets-styrke-signaler, altså styrkeeffekter fysisk 
samtidig med de bevisste reaksjoner. Så denne kontakten kan ikke ligge så langt unna hverandre.  
 At følelser, sanser, behov, intuitivt merke forskjell i graden diffuse eller klare sammenhenger, 
er altså at intuisjon er å merke forskjell, og alle disse virkninger oppfatter vi som styrke, kraft, likt 
som viljestyrken vår, at det er grader av effekt i bevisste og følsomme oppfatninger som i grunnen er 
de to aspekter vi også merker som sinns-stemninger. Men det er grader av hvem vekt av troverdighet 
vi skal ha til sinnstemningstilstander for rette avgjørelser også da.  
 Det er jo nettopp innvirkende på dømmekraftens styrke. Vi merker selvsagt sterke fysiske 
signaler i tester ved tallbehandling, matematikk, geometri-oppgaver også, formel-regning, og følelser 
av oppgitthet, stolthet, ro og uro, følger også slike aktive bevisste operasjoner. 
 Når vi sier at bevisstheten er uten styrke og formdannende kombinasjoner i disse, så er vi klart 
ute å kjøre. Bevisstheten merker styrker som vi også kan måle at bevisstheten gjør fysisk. Og de fleste 
merker vilje, behov, lyst og smerte som en art bevisst smertestyrke eller følsomhetsstyrke likt som en 
kraftvirkning, men i en litt annerledes grad enn fysiske objekter påvirker hverandre, eller våre 
skjematiske oppsett for fysiske egenskaper.  
 Bevissthetsprosessen sitter ikke like godt fast slik størknet materie gjør, hardt stoff, og virker 
mer differensierende enn det flytende vann eller et akselererende felt gjør, eller gasser og partikler 
lokalisert i vitenskapelige tester. Det er helt klart at bevissthets-styrke-signaler er i enn aktivprosess 
med store utvekslinger, selv om vi tenker på de små ting. 
 Ved behov og sansning vil vi oftest merke dette som grader manko eller overskudd, eller passe 
nok, innenfor tilfredsstilt område i forhold til hva vi ellers er opptatt av. Men manko, det vil si signaler 
fra en tom mage, eller for sterkt lys i øynene, eller som husk, at vi ser noe som vi selv har opplevd 
som smertefullt, så vil slikt virke som viljes-utslag, at vi ikke vil, eller vil, og at viljestyrken slik er 
driftskraft. Ja altså dekning av et behov for det meste. Og se, ikke se, nysgjerrighet og det at vi ikke 
ønsker å følge opp noe vi merker, er også del av behovsdekninger der sanser er sterkt involvert.  
 Vi kan også se at sanseberøring, eller fra tom mage der signalstoffer eller nerver varsles slik 
sanseoppfatningsorganer gjør til nerver, så kan vi se at graden sans, behovssans, nerve-reaksjonsgrad, 
styrke, nervesentres styrkegrad, følelses-graden, affekt, pasjon, estetisk sans, er grader som øker, og 
der husk, bevissthet øker i samme takt, og ofte da også kropps-stilling, kroppsspråk, at styrkene i alle 
sekvenser øker i takt.  
 Om vi så snur på forholdet i et av leddene, at det er noe vi får ros for i motsatt rekkefølge av 
opplevelsene, så kan vi kort og greit oppleve at vi bifaller en vond opplevelse i stedet for en god 
følelse av det samme. Vi ka også fysisk straffes for en god handling og få en negativ holdning til 
dette. Foreksempel å få juling fordi du ikke tok igjen i en sloss-kamp. 
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 Vi har sikkert hørt en rekke diskusjoner der man snakker om bevisstheten og kroppen, eller 
sjelen og kroppen i forhold til vekt. Leonardo da Vinci påstod at sjelen, bevisstheten, var abstrakt 
fordi et menneske veide det samme levende som dødt. Senere forskning har motbevist dette, at det 
skjer vektforskjell ved død. Allerede som levende så skjer det vektforskjell ved de minste inntak av 
mat og luft, og ved de minste anstrengelser. Også psykisk humør kan gjøre så vi svetter eller taper 
varme.  
 I det vi dør stopper en mengde fysisk-biologiske prosesser opp, og helst gradvis, slik at 
varmetapet og fordampning av vann, luft, karbon-di-oksyd, gir en betydelig og mulig registrerbar 
vekt-forskjell. Hva av dette som i døds-øyeblikket skal være fordelt som materie-tap eller som 
sjelsevner, bevissthets-tap, som vekt-forskjell, det finnes det ingen som kan måle, og i hvert fall ikke 
kvantefysikere.  
 Dette viser mer til at det er en tolkning som er fritt opp til den som setter frem påstanden. En 
vitenskapsforsker som setter frem en slik påstand er ganske helt sikkert ute på en blindvei om 
forståelse av saksdata. Forskeren eller den religiøse, har bare tro på dette, ingen mulige deduksjons-
muligheter for å skille stoff og bevissthet, kropp og sjelsevner som vektmasse. 
 
 Videre så er uansett bevisstheten et kraft-funksjonelt sammenlignings-system, og den aktive 
bevisste prosessen en virkningsfull sammenlignings-prosess, som så langt vi kan oppfatte dette gir ut 
effekter som vi også kan måle fysisk. Altså at det er nærvirkning, det neste som virker, som 
konsekvens av prosessen, uansett hvor mange transformasjonsideer vi har om dette, som et mer 
kryptisk og signalkodet forståelsesområde, eller om alt indikerer signalvirkninger direkte ikke så ulikt 
feltdannelsen rundt et fysisk stoff som vi måler på. At det er gradvis styrkevirkning rundt den aktive 
prosessen. Og som mange forskere kan mene, at vi ikke kan utelukke bevisstheten som en fysisk 
virkende prosess.  
 Dersom funksjonsgrunnlaget, plattformen til bevisstheten er skadet, eller har inaktive prosess-
områder, så kan dette skape problemer for sammenlignings-prosessen. Både feiltagelser og utelatelser 
av sammenlignende informasjon. Om bevisstheten ikke klarer å sammenligne i det hele tatt, så virker 
heller ikke bevissthetsprosessen, eller bevisstheten. Om funksjonene ikke har kontakt så kan denne 
bevisstheten opphøre som bevissthets-funksjon. Det virker jo ikke som en ønskelig situasjon. Men 
ikke noe kan utelates. Fordi at her er det ikke snakk om bare virkning, men hva som skal virke, og 
hvordan det skal virke.  
 Den skal oppfatte innkommende signaler, og kunne gi ut utgående signaler, en respons-prosess 
mellom disse stadier, og som en type tilpasning, sammenlignings-funksjonell prosess, fra kilde til 
mål, altså i forhold til en aktuell situasjon, og dermed gi en slags rekkefølge eller neste-virkning som 
orientering, oversikt, og sammenligning mellom kilde og mål.  
 Både kilde og mål kan være behov, men det kan også være behov for oversikt, at vi oppfatter 
forskjeller som kan være ubetydelige eller betydelige. I behovs-sammenheng bevisst, vil vi alltid 
tillegge dette som mening, altså behovs-meninger som gjør at vi anser bevisstheten som menings-
kilde, og at bevissthetsmening konstellasjonen, oppfattes som årsak til årsak og virkning. Det er det. 
Men her anses mening og bevissthet som opprinnelses-kilde til prosesser  
 Mens i det konstellasjonen bevissthetsfunksjon ikke lar seg forklare gjennom bevissthet, ånd, 
kraft uten en slik funksjons-virkning i bakgrunnen så kan man ikke forklare denne prosessens makt 
over alt annet. Da blir kraft, vilje, drivkraft, ånd, bevissthet utelukket fra funksjons-forklaringer til at 
de kan virke slik vi har inntrykk av. Styrings-plattformen må dannes før prosessene kan kjøres. 
Reiseruter, eller forflytninger forklarer ikke bevissthetens funksjon eller virkeprosess som bevissthet. 
Stort sett er de fleste imponert over sin bevissthet, og som ofte ikke er helt forstått. 
 At vi oppfatter alt vi gjør, at vi kan sammenligne eller forstå så mye som vi gjør, og ane så 
mye som vi gjør, å få bevisste lystige og vonde opplevelser, gjør at vi ofte bifaller bevisstheten og 
anser den som vårt ypperste verktøy, noe vi kan si den er også. De fleste har blitt helt overveldet og 
nærmest kuet av sin egen bevissthet fordi den overgår sin egen forstand.  
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 At vi med bevisstheten ikke oppdager hvordan og hvorfor den kan fungere som den gjør, og 
at den imponerer og overvelder oss.  
 Som regel settes den inn i lyst og ulyst-sammenheng. Og det skaper orientering i forhold til 
behov, det å ta, gi, få og ha. Dermed begynner det en slags sjakk-turnering mellom følelser og behov 
som andre har og med naturen. Dette oppfattes ofte som en kamp der angst og lyst, oppsøkende behov 
og tilbaketreknings-behov, trygghet og redsel. Derfra vil de fleste oppfatte bevissthet som et 
smarthets-apparat for aksept og avvisning, og et våpen for å få det som man vil ha. Bevissthet og 
smarthet blir forstått nærmest som om hvem som er den beste svindleren.  
 Og slik snakker, tenker og møter folk hverandre og tror at all intelligens er hvilken som kan 
lure den andre eller plukke ned det den andre sier og mener. Ikke at det er annet mål med det en 
hevdelse på en slags rangstige. Hvis ikke så blir det neste trekket å ødelegge for den andre og da er 
det uendelig med muligheter, men det regnes da som intelligens. Så svindel og skadevirkninger, eller 
å få til seg det en liker godt, regnes da som bevissthet over all bevissthet, men handler slett ikke om 
hvorfor bevissthet er tilstede og hvordan den kan fungere.  
 Det er med all grunn at vi kan si at livs-synene styrer bevissthetsforskningen også der all 
bevissthet forstås som en kamp mellom goder og onder, og om hvem som lurer hvem, eller får rett i 
noe, som ses i sammenheng i en kamp der det gode og onde som smarte trekk, om hvem som lurer 
hvem, som retorisk drøftelse eller debatt, diskusjon. Bevisstheten selv kommer på en dårlig andre 
plass. Her er mening, årsak og virkning kun behovs-dekning. Betryggelses-kamp. At ånd, vilje, 
bevissthet oppfattes som fight. Styrkekamp, makt, om hvem som styrer hva, eller kommer best ut av 
det.  
 Dette er en misforstått bevissthets-forskning slik jeg oppfatter det. Både rent naturfysisk 
troende og ateister behøver ikke å være det spor flinkere til å bearbeide bevisstheten som noe 
funksjonelt og kan være fullt opptatt av lignende behovs-deknings-kamp. Det blir et slikt du-a, kamp, 
altså er du noe bedre, diskusjon mellom to jantelover, at bare slik er det, og du må ikke innbille deg 
noe. Tro at du er noe bedre enn andre.  
 Rangerings-kamp kan fort merkes, men om du tar selve funksjonenes grunnlag alvorlig, så 
kommer en lett oppe i samme knipe der den andre kjører et tradisjonelt konservativt syn som 
sannheten, og som vil bryte ned andre meninger, oppfattelser. Å vinne en debatt er ikke poenget her. 
Undersøkelsen er poenget, finne ut mer om grunnlaget funksjonelt. Det stopper ikke opp i et magisk 
prisme eller signal, informasjon, eller forestillings-begrepet. 
 Det kvantitative som vi ofte kan kalle kognitivt, altså tellende, det vil si form, objekt, 
utgangspunkt, det vi henviser til som element, tema, og det kvalitative som vi ofte henviser til som 
komparativt, sammenlignings-bart, som skiller størrelser eller endre disse, altså funksjonelt, at noe 
skjer, virker, som regel styrkegrader, prosesser, er avhengige av hverandre.  
 Vi kan kalle dette form og virkning sammenlignet med annen form og virkning. Slik sett er 
virkningsformer blitt den populære og nye formelle logikks argumenter for formell logikk. Tidligere 
var det kun form, og virkningen var satt til side som mystisk og uhandterlig. 
 Vi merker dette med type følelse og med graden styrke i følelser. Vi sammenligner ofte følelser 
med følelser, det vil si styrke i smerte fra varme med kulde, eller med en svakere eller sterkere 
smertevarme. Vi kan også sammenligne forskjellig varme innenfor grader vi finner behagelige. Både 
18 grader, 21 grader og 23 grader kan ut fra situasjonen føles behagelig.  
 Vi kan også følelser og grader av følelses-styrke innenfor lukt, smak, hudfølelser, syns-
opplevelser og husk, hørsel, balanse og bevegelse. Og ikke minst i følelse for slit, lettvint, i hobby og 
arbeid. Her kan vi møte konflikter også eller ros, for og om hvordan vi beveger oss og utfører noe, 
og har vi startet med noe for oss selv, så kan vi få ros eller kritikk.  
 Egne følelser og andres følelser ovenfor hva vi gjør, kan, får til eller ikke, er ofte involvert del 
av alle prosesser. Men igjen så avdekker dette ikke at det er noe som har følelser som er satt sammen 
med konsekvens til slik virkning, og at det danner en plattform for funksjonsendringer av den type 
følelse det er snakk om, og virknings-grad eller styrke, nyanser av samme virkninger.  
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 Slike tema er ikke like vanlige. Heller ikke hvordan denne prosessen kan få sine 
styrkevirkninger. Mens det i nevrofysiologi, og nevroforskning, og eeg-tester merkes signalstyrker, 
og at enkelte områder virker som forsterkere og forgrening av signalveier, sorterings-funksjoner i 
forhold til lyst-senter og angst-senter, så har vi mange data. Men igjen så hviler det meste av dette 
følelsesspekteret på en slik måte at bevisstheten blir inkludert i disse styrkegradene.  
 Alt tyder på at enten så har bevisstheten egne følelser som kommuniserer med følelses-grader, 
styrke i resten av det fysiske systemets følsomhet, virknings-grad, eller så er disse følelses-grader 
som styrke-funksjoner fysisk eller metafysisk, en virkning som deltar i bevissthetens 
sammenlignings-prosess, altså deltagende virkning i bevissthet som del av bygge-strukturen til 
bevisstheten. Dette kan sikkert forstås både abstrakt og åndelig, men det kan funksjonelt like godt 
forstås som en fysisk felt-virknings-prosess som kommer under sammenlignings-virkning.  
 Funksjonelt, som virknings-prosess, kan dette faktisk undersøkes uten at vi behøver å dra inn 
ånd og materie som objekter, men faktisk behandle dette som funksjons-objekter og slik separere og 
smelte sammen forsøk som funksjons-forklaringer. Det neste er å henvise til at funksjon og virkning 
og form finnes. Forklar det! Og der er versjonen til Differensialkraften ganske klargjort for slike 
innspill om det fysiske og det bevisste som logikk og mystikk. 
 Jeg ser ikke noe spesielt som skulle forhindre at en slik kraft som Differensialkraften kan 
fremdrive en slik prosess som fysiske og bevisste funksjoner. 
 Differensialkraften bygger på en differensierende differensialfunksjon som virker som en 
vekstfunksjon og ekspansjonsfunksjon. Den danner slik sett den utstrakte utstrekning som forskjells-
funksjon, og den utstrakte bevegelse som forskjellsfunksjon, i en felles differensial-funksjon der 
begge differensialene med i samme prosess. Som ferdig utvokst, eller som en total slik funksjon så er 
den endelige energien ferdiglagt.  
 Slik sett er det samme funksjon som danner helheten, og slik sett er funksjonen formskapende 
og bevegelsesdifferensialt skapende, men er selv ikke en utskilt form eller virkning, men en og samme 
funksjon. Så langt så kan vi si at grunnlaget er det ene g samme og så langt uten fysiske og bevisste 
differensialene, virkninger, og derfor den rene tomhet i den forstand at utstrekning og bevegelse og 
trykkendringer ikke er formet.  
 Da denne funksjonen ikke opphører å virke som vekst eller trykk, men ikke kan vokse mer 
blir trykkekspansjons-virkningen omgjort til dytt og trekk. Utveksling. Fordi ingen utveksling kan 
skje uten et ekspansjonstrykk, og ingen differensiering uten dette. Dette betyr at de romslige 
bevissthets-differensialene og fysiske differensialene dannes som romslige årsak og virknings-
bevegelser som relative formdannelser som tiltar og avtar.  
 Her kommer differensieringen inn for bevissthet og følelser som styrke, virkning og de fysiske 
virkninger og differensierte former som hele tiden er relative, i den forstand vi snakker om følelser, 
bevissthet, fysiske bevegelser og virkninger, og akselerasjoner. Alt er innenfor en balansert kraft, men 
det behøver vi ikke å oppfatte som i relasjon til behov der både fysiske, bevisste og følelses-messige 
opplevelser kan virke upassende, og ikke balansert slik vi vil.  
 Det er fordi dette er underlagt differensierings-prosessen som ikke favoriserer noe, kun i 
forhold til et følsomhets-objekts behov eller en fysisk sammensetning av noe. Det er her en kontinuitet 
mellom det fysiske og bevisste som styrkegrader. Tenk litt over det. Det kan gi et hint om at fysiske 
virkninger kan gi smerte i bevisste systemer fordi det finnes en kontinuitet i sammenlignings-
funksjonene. 
 Først nå kan vi virkelig gå inn på behov, følelse og bevissthet skjematisk og sammen-lignings-
bart, og som også fysiske relasjoner og styrker i forhold til dette. Kraftvirknings-konstellasjoner og 
interaktivitet som fysiske, bevisste og fysisk-bevisste og bevissthets-fysiske systemer. Eller 
funksjonelt, følelser og behov, og hva vi relaterer til hverandre som bevissthetsfuksjern i bevisstheten 
og dens prosesser og den funksjonelle plattformen virknings-fullt hos bevissthets-funksjonen.
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Differensial-funksjoner ut fra forskjells-egenskapen. 
 
Rom 
 Om det er en forskjell i den forstand at noe ikke endrer seg, som virkning, bevegelse, eller at 
noe nytt eller annet skjer, og vi lokaliserer en annen posisjon så kaller vi dette utstrekning. Vi kan 
oppfatte dette som et punkt, en posisjon, et sentra eller en del av en kontinuitet, noe som henger 
sammen uten avbrudd. Om slikt kan lærde krangle. Ut-strekningen kunne ikke vært til om den ikke 
hadde en tvungen forskjells-egenskap, forskjells-funksjon som opprettholdt seg.  
 Grunndannelsen og opprettholdelsen av rom, utstrekning må skyldes en slik forskjells-
funksjon. Vi kan godta at dette kalles funksjon, eller virkning. Her er alle tre aktivt med: En forskjells-
virknings-funksjon. De er det samme. Uten denne vi rommets utstrekningsnatur falle sammen.  
 Petit: Det kan være nærliggende å sammenligne en slik funksjon med et trykk, men her er altså 
ikke virknings-endringen og bevegelses-endringen med som en differensierende differensial-funksjon 
enda! 
 
Bevegelse. Også fysisk virkning og fysisk tid. 
 
 Om det skjer en forskjell, at det blir en forskjell, fra en posisjon til en annen, så kan vi kalle 
dette en aktiv funksjon, eller aktiv virkning, som vi kaller virkning eller bevegelse utover den posisjon 
som er til en ny posisjon. Vi kan oppfatte dette som tetthet, styrke, kraft, energi, virknings-energi, 
bevegelses-energi, og i fysikken har de nå benevnt bevegelse som endring. Endringen kan ikke finne 
sted uten en forskjells-virkning. En differensial funksjon eller en differensierende funksjon. 
 
 Vi kan si at vi har to forskjellige slike forskjells-funksjoner vi kaller endring, virkning, 
bevegelse. Den ene gjelder for at vi kun tar utgangspunkt i rekkefølger slik at får det som ligner det 
forrige og det neste, kontinuerlig eller avbrutt mellom to tilstander, og dette kaller vi årsak og 
virknings-rekkefølge eller helt tilfeldig random rekkefølge som ikke har kontaktsom årsak og 
virkning i en kontinuitet. 
 
 Den andre tilstanden til en forskjells-funksjon vi kaller endring, virkning, bevegelse, er den 
der forholdet er balansert, likeverdig, like mye av det samme som funksjon og tilstand, som endrer 
seg. Da må disse tilstandene alt være aktive, og like aktive, slik at vi får det vi kan kalle en utveksling 
når endringer finner sted, at det blir en forskjell fra slik det var, fra det forrige til det neste. Enten vi 
tenker bakover eller forover i en prosess. Her blir en posisjon forskjell fra seg ved at virkningen, 
funksjonen gjør et posisjons-flytt, men ikke uten at forrige posisjon erstattes med en likedan aktiv 
funksjon som forskjells-funksjon, virkning. Dette vil følge en rekkefølge vi kaller årsak og virkning 
dette også.  
 
 Men vi kan godt sette inn tilfeldige verdier tross alt, men da får vi brudd i årsak og virknings-
tilstandene. I dette tilfellet får vi hverken kosmos eller kaos, orde eller uorden som har kontakt. I de 
normale kaos og kosmos-teoriene så er det faktisk fremdeles regnet som at det ut fra fysikkens 
observasjoner og energi-konstant, fremdeles må være årsak og virknings-rekkefølger som tilpasser 
seg. Som likeverdige mengder aktiv virkning, altså en differensierende differensialfunksjon som er 
balansert og likeverdig fra punkt til punkt, posisjon til posisjon, sentra for sentra eller i den 
sammenlignbare kontinuitet av for eksempel rom og tid, rom og bevegelse, eller i romtiden, eller i 
romtid-felt-styrke-formasjoner. 
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 Vi kan aldri utelukke forskjellen fra tilstanden som posisjon og retning i rom, eller som 
bevegelser og virkninger i rommets posisjoner og retninger. Vi kan ikke si at det er bevegelse og 
virkning først og så kommer forskjellen. Vi må alltid si at forskjellen er likt med bevegelsen, tiden og 
virkningen. Vi kan heller ikke si at det er forskjell først og så er det rom eller bevegelse etterpå. 
Rommets utstreknings-posisjoner, bevegelsen og virkningen, og deres forskjell er på likt, og derfor 
er disse alle også forskjells-virkninger. Forskjells-egenskaper, noe som gjentar seg felles for rom , tid, 
bevegelse og styrketettheten og dens endringer.  
 
 Forskjell er altså en av de indre egenskaper som funksjon til rommets eksistens, til virkningens 
eksistens og til bevegelsens eksistens. Energia som betyr drivkraft, den første beveger, bevegelsen 
eller styrkens årsak, er altså en forskjells-funksjon som differensierer seg, og i den fysiske verdens 
vitenskapelige arbeide med bevegelse og virkninger, samt styrke, kalt energi, eller bevegelses-
energier, så er denne funksjonen, energia, årsaken til virkninger, tetthet styrke og bevegelse, 
bevegelses-tid, hastigheter.  
 
Energia, drivkraften,  
inkludert energiene, tetthet, styrken, kraften og bevegelses-energi-formasjoner/feltvirkninger. 
 
 For at alt ikke skal stå stille i for eksempel en balansert tilstand, så må grunnfunksjonen 
differensiere seg, men her uten at den endelige styrke, energi går tapt. I den alminnelige tilstand der 
noe antar formasjoner, tetthets-formasjoner, så vil det bli tap om det ikke tilføres like mye. Som en 
formasjon så vil dette svekkes men erstattes like mye av noe annet med samme verdi på stedet i et 
balansert system. For å opprettholde driften intakt må det tilføres like mengder til objektene. Derfor 
må vi spise. 
  
 I den fysiske verdens vitenskapelige forskning opptrer romvolumet til formen, bevegelses-
virkningene til formen, og tetthets-styrken til formen og dens egenskaper, like meget i hvert eneste 
og samme punkt. Her kan ikke rom, tid, bevegelse og virkning skilles fra hverandre. Alt tyder på at 
de er tilhørende en felles differensierende differensialfunksjon som differensierer seg, altså utveksler 
om det så er i en balansert likevektig tilstand. At energien ikke går tapt.  
 
 Når en ball snurrer, spinner, flyr av sted så er hele massen, rommet, bevegelsen, og styrke-virkningen 
sammen i alle punkter flyttet skjer i. For mennesker normalt er dette ikke en spesiell sak. De oppfatter kun at 
ballen flyr gjennom et nærmest fritt rom, og tenker ikke over at volum, styrketetthet, bevegelsesvirkninger, kraft 
er samlet med i en kontinuitet hele tiden, slik tiden her er del av den prosessen i hvert punkt ballen er i, fra 
dens start, avspark og til prosessens slutt, at den ligger i mål.  
 
 Tiden er like lang som bevegelsen, men til raskere ballens bevegelse er, jo kortere er tiden for 
prosessen, slik en treg ball skaper lengre tid for prosessen, der tiden til prosessen øker. Tiden og 
bevegelsen er slik sett omvendt proporsjonale ved akselerasjon og retardasjon. Dette er hva som 
differensialkraften har tatt opp i det som kalles hastighetsløkkens funksjon. 
 
 Hastighetsløkken er der en løkke, sirkel, kan tvinnes opp på en tråd eller en bevegelses-retning 
slik som en virvel i vann. Det som beveger seg her blir tidsforsinket i retningen som resten av den 
rette strømnings-bevegelsen har. En slik løkke kan av ulikeårsaker også rulle baklengs og forlengs i 
forhold til den angitte posisjon den står i et lengde-løp. Normalt er det inngående og utgående 
strømmer. Da vil ikke dette være merkbart og bevegelsen er ensrettet selv om den varierer i fart.  
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 Men der mange feltvirkningsretninger eller elvestrømmer møtes i et hav, så vil det dannes 
bølger og dype virvler, bølgetopper og bølgedaler, og slik sett vil bakevjestrømmer oppstå. I et feltrom 
slik vi kjenner som er balansert gravitasjons-felt vil vi kunne oppleve at det er strømninger som henger 
med og strømninger som ikke henger med i trykkmengde-retningen, og dette kan danne lignende 
virvler og kule-formede virvelvakuum og bølgetopp.  
 Vi får bølger og virvler i vann som holder en viss mengde masseenergi i forhold til et plant 
trykk som vannflaten og luftlaget, og i rommets mer balanserte trykk vil det lettere dannes kule-
virvler, altså partikler og planeter og solers runde form, kule-form som en balansert styrke fra alle 
retninger mot en sentrum-rotasjons-virvel.  
 Det kan ellers ikke trekke noe innover og skyve noe utover. Med partikler og antipartikler så 
vil trekk og skyv altså skifte retning på samme type feltlinjer, men det samme skjer med overskudd 
og underskudd i vanlig balansert gravitasjon med trykk-partikler når de opptrer som positive og 
negative, altså elektrisk og magnetiske. 
 En total forskjells-funksjons-egenskap vil virke som en utstrekningsbevegelse konstant, som 
en vekst-funksjon, som i uendeligheten den vil danne, med samme funksjon i hvert punkt, vil virke 
som en ekspansjons-funksjon, en absolutt endelig ekspansjonskraft som utveksler innvendig med 
samme balanserte volumstyrke-bevegelser. Utvekslingene skaper romslig bevegelse og romslige 
bevegelses-energiformer med ulik tetthet i utvekslingsfasene, der treghet og tidsforsinkelse skapes av 
virvlene eller hastighetsløkkene som disse danner.  
 Fra mer rette bevegelser gjennom gaussiske proporsjonale logaritmiske krumninger til 
sirkulære sentrumsutskiftninger der den balanserte utvekslingen skjer. Virvler og kule-former og 
tiltrekning, frastøtning med mengden fortetninger og utvekslinger med andre objekter likt som de 
fysiske lover. En slik absolutt kraftvirkning, eller ekspansjons-felt-virkning vil være jevngodt med 
absolutt hardhet som vi kan oppfatte stoff som, men da utvekslingsvirkningene skjer i balanserte 
energi-mengder så vet vi at den samme masse-forståelsen eller felt-forståelsen må oppføre seg som 
flytende.  
 Det er nå balansetrykkene kan skape bundne og selektive frie partikler kompensert av 
gravitasjons-rommets energi-mengde, eller kan danne logiske selektive forbindelser med andre 
partikler. At det fungerer som valg eler utvalg. 
 Denne balanserte feltteorien inkluderer både relevant og rettelser til de eldre univers-
modellers balansegrader og Einstein ikke-singulære og fysikernes gravitasjons- og kvantefysiske 
tilstander innenfor et større balansert energifelt-univers. Einsteins modeller kan inkluderes i 
differensialkraften for hvordan fordelinger av energier kan inntreffe. 
 Den ene er absolutt avgrenset og i likevekt lokalt, i fast form, den andre er balansert relativ og 
har usynkrone tendenser, men begge påstander og observasjoner holder seg innenfor 
differensialkraftens likevekt slik de forskjellige big-bang-modellene gjør, og en rekke andre teorier 
som ikke har noen faste referanser for energi-utvikling som de kan sammenligne med. Kort sagt, 
stakkars dem. Å bli referanse-løs, eller sammenlignbar-løs kan ikke inntreffe i differensialkraftens 
modell og teori. Til det er den for logisk. 
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Forskjell, årsak-virkning, makt, sannhet, intuisjon. 
 
 De fleste mennesker merker alt forskjellig rundt seg, uten at vi klarer å fokusere på alt, huske 
alt, eller forstå alt. Det finnes en rekke virkninger fra naturen og andre mennesker vi ikke merker så 
godt og kanskje ikke merker i det hele tatt. De fleste kan påstå at alt virker, og at vi merker alt uten å 
vite dette. Men hva vi merker eller ikke gjennom behov, sanser, følelser, er ikke endelig gitt ut fra hva 
vi mener om dette, hva vi tror, og ut fra det vi oftest mener at vi vet. Alle store kontroll-forsøk med å 
sjekke ut om noen vet alt eller merker alt har feilet. Hvorfor? I stedet for å svare på dette kan vi gå 
inn på noe så enkelt som det vi kaller den fysiske natur for å høre hva vi som mennesker merker eller 
mener om dette. 
 Vi ser i naturen en rekke former, en rekke egenskaper, lyder, farger, smaker, og fysiske hud-
følelser som temperatur, varmt, kaldt, vått, tørt, former, ruhet og glatthet, mykt og hardt, seigt og 
klissete, det som er fast, flytende og gass-formet, slik som vanndamp eller fuktighet i luften og 
vindens styrke, altså gass-strømninger. Vi merker med andre ord lys med øyne, og lys som varme-
stråler i huden, og varme i friksjon. Vi kjenner smerte eller god følelse ved berøringer, om vi er brent, 
har skrubbet oss opp, stikker oss, skjærer oss, slår oss, forskjell på en rekke saker. 
 Med huden kan vi merke avstander og bevegelser, ikke bare med øyne og ører, og vi merker 
bevegelser med nesens lukt, retninger, og med smaks-områder på tungen og tungebevegelser. Ikke 
minst har vi et avansert balanseorgansystem som dekker ryggradens stillinger, merker gravitasjons-
vinklene, og balanseretninger, som befinner seg ved siden av hørsel-organet i det indre øret, og her 
kan vi også merke trykk, lufttrykk, sjokkbølger fra eksplosjoner, vibrasjoner fra mye av det som skjer 
rundt oss. Vibrasjoner kan merkes både som ristninger og som lyder i luft, i fjellgrunnen, i det vi 
berører. 
 Når vi er fostre kan vi selvsagt merke bevegelser og merke lyder. Om mor er redd, eller glad 
produseres hormoner og virkninger som vil virke inn på fosteret. Om det er høy musikk, om det er 
klassisk eller hard-rock, om det er naturens fuglelyder, hva som preger barnet kan være veldig mye, 
selv intellektuelt prat, fordi det gjengir visse strukturmønstre som har en virkning. Vi vet også om 
fostre som sutter på tommelen.  
 Alt dette gir ikke en bestemt grunn til å mene at barnet kan hvilket som helst språk når det blir 
født, eller mestrer sansene sine når det blir født, eller kan noe spesielt praktisk virke, koordinere noe 
som vi regner som bruks-nytte slik som når vi klarer å holde tåteflasken selv, eller klarer å komme 
opp i sittende stilling selv. Faktisk må vi regne med at det tar tid før barnet kan gå, snakke, gjøre en 
del rasjonelle saker, og at det tar tid før barnet forstår hva de forskjellige gjøremål, det som skjer, 
brukes til og hva vi gjør med dette. At noen barn er tidlig ute eller har spesielle anlegg, evner, raske 
tilvenninger eller mer refleksivt kan noe spesielt, gir ingen almen evne ellers. 
 Det tar tid å skille forskjeller fra hverandre som at noe ikke tilhører samme sak, eller har med 
samme sak å gjøre. Tid til å vite hva som er hvilke farger og har disse farger, hva som er smått og 
stort, hva som nesten aldri endrer seg og hva som endrer seg hurtigere. Det tar tid å lære alle lukter 
og smaker, former og følelser for disse, og hva alle lyder betyr, ikke minst i språket. Mange enklere 
hendelser kan barn forstå lettere. For de fleste mennesker vil en ball som snurrer og dens farger og 
størrelse faktisk virke som en og samme prosess. De som har blitt voksne skiller rom, styrke-form og 
bevegelse, tid, fra hverandre uten at det er en god grunn for dette.  
 Barn har vanskelighet og kan ofte feile i virksomheter og forståelse. Dette kan barn gjenkjenne 
lett på andre dyr som kattunger, hunde-valper, de fleste avkom fra dyr. Svært mange dyr tror de er i 
slekt med andre typer dyre-barn eller menneske-barn, og omvendt at menneske-barn kan oppfatte det 
slik med dyr. Hvordan vi skiller mellom alt rundt oss kan være påvirket av hvilke behov vi har, eller 
har utviklet mest under foster-stadiet, eller hvilket humør og sinnsstemninger vi er i når vi opplever 
dette. Sanser og behov kan ut fra situasjonen gjøre at vi like gjerne kan mislike smaker som at vi liker 
smaker, og det samme med lukt og berøring.  
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 De forskjellige behov og sanser kan endre vår mening om mye. Om vi synes noe smaker godt 
men vi det inntreffer en vond lukt fra noe rundt oss, kan vi bygge opp en motreaksjon mot det vi 
smaker på, at vi ikke synes det er like godt senere so slik vi først syntes om smaken. Også 
bedømmelsen av et annet menneske er situasjonsbetinget. Førsteinntrykket av et annet menneske, om 
det er forferdelig lukt på et sted, kan påvirke oss slik at det ikke er førsteinntrykket av selve mennesket 
som dominerer følelsen i det vi gjenkjenner det samme mennesket siden. Men at vi preges av en 
følelse av den vonde lukten fra noe helt annet. Førsteinntrykket av et annet menneske behøver altså 
ikke å ha noe med det andre mennesket å gjøre. 
 Når vi spør mennesker om hva de oppfatter av naturens former, flater og fyldige romslige 
figurer, noe som vi ofte trekker inn som geometriske former, alt som har med avstander, dybder, 
lengder, retninger, og form-forskjeller, så tenker vi ikke så ofte på om noe er likt eller ulikt, utenom 
at vi gjenkjenner noe. Når vi skal gjengi dette kan vi ofte si at vi merker en maken eller ulik en annen 
form eller hendelse. Ved nærmere ettertanke er de fleste enige om at vi tenker i formene like og ulike. 
Men vi kan ikke få like eller ulike uten at vi merker hvordan disse forskjellene er.  
 Vi vil neppe påstå at noe er likt om vi ikke vet hva ulikt er, og neppe påstå at noe er ulikt om 
vi ikke visste hva likt er. Selv med Alzheimer så vil vedkommende si at han ikke kjenner dette igjen, 
at alt virker nytt, at han ikke husker dette som sammenligningen likt, gjenkjent som han referer til, 
og kan godt si at han ikke husker det han skulle gjøre. Altså at det som skulle være likt med gjøremålet 
ikke er til å komme på. Samme person kan godt si at han synes to saker på et bord ser like eller ulike 
ut. 
 Nå er faktisk like og ulike avstander alltid til stede, og retninger som like og ulike. Også tenkte 
eller virkelige former og hendelser. Men det vi ikke så lett merker er at to likedanne former som er 
ved siden av hverandre, faktisk ikke er det samme. Om vi tar to sirkler som ser helt like ut, og vi 
skjærer vekk en liten del på den ene, så er den andre sirkelen fremdeles like hel, De kan ikke være 
den samme sirkelen. Kan de gjøre samme nytte, brukes som likedanne mål? Ja det kan de.  
 Men i virkeligheten og også i tenkte tanke-eksempler så kan målene og begge formene like 
gjerne endre seg på grunn av misforståelse, feil-beregninger, vurderingssvikt, og fysisk sett kan det 
oppstå uro, endringer grunnet skade, temperatur, form-endringer. For at noe skal være likt må vi som 
regel bekrefte dette igjennom krav vi setter til dette, eller oppgi grunnen til at vi mener noe er likt 
eller ulikt. Vi ønsker derfor best mulige faste fysiske mål, eller holdbare grunner, meninger. 
 Foreksempel må vi kunne si at vi ikke klarer å se forskjell på disse vi kaller like, eller at vi 
mener noe har kommet fra samme hendelse eller form, slik som en dråpe som ser like stor ut for hver 
gang det drypper fra en spring eller en berg-knast i naturen. I geometrien kreves det ofte enda flere 
kvasse påstander, og måleenheter, med tall, for at noe skal være slik at vi kan si at noe er likt eller 
ulikt. I den faktiske virkelighet tyder alt på at like og ulike finnes. Det tar tid for mennesker å bli klart 
bevisst på de like og ulike former i den praktiske virkelighet og også behandlings-metoden med kropp 
og natur, enten det gjelder kulturelle egenskaper eller naturegenskaper som er i virksomhet.  
 Vi har mange tilfeller av egenskaper som er likt med dyr, slik som å sove bra, få god mat, 
gjøre fra oss. Men vi har som mennesker formet mange ting slik at vi synes at vi er finere og bedre 
ved at vi har en god seng, god mat, fin do. Eller gode forsvars-redskaper. Men det er jo de samme 
typer av egenskaper og behov. Dyr flyr, svømmer, løper. Med biler, fly, båter og ubåter, selv raketter 
kan vi gjøre mye av dette fortere, med større styrke, men det er fremdeles de samme egenskaper, 
behov som skal oppfylles, mer eller mindre likt eller ulikt som metoder og virksomhet. Vi må 
fremdeles trå hardere på gasspedalen eller skrive inn en hurtigere hastighet i ett dataminne som styrer 
styrken som skal utfoldes.  
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 Nå vil mange mene at årsak og virkning ut fra vår erfaring med natur-hendelser og handlinger 
vi har erfart, sett, opplevd, bli en sikker sannhet om hendelses-forløp, rekkefølgen i det som hender, 
som en av de sikreste sannheter vi holder oss til, selv om vi mener at det kan være mystiske 
uforståelige årsaker, drivkrefter, eller logisk, kjente drivkrefter og rekkefølger på hendelser som vi 
forstår, bakenfor alt som hender.  
 Tross at vi kanskje ikke kjenner alle årsaker og virkninger, så oppfatter mange av oss, kanskje 
nesten alle, mer eller mindre at vår oppfattelse og mening om årsak og virkning er den eneste rette. 
At vår oppfatning av årsak og virkning, det vi mener er årsak dominerer, og at vår oppfatning er selve 
sannheten og gjerne den eneste virkelige sannheten som riktig årsak og virkning. Hva som utløser 
årsak, gir virkning videre, hva som er riktig rekkefølge. 
 Vi har ett problem om vi ikke er sikre på årsaken. Dette ligner litt på et spørsmål om hva det 
er som gir 13, eller for den sakens skyld, 256, eller 4. Matematisk vil det bli uendelig med løsninger, 
gjerne med så mange store regnestykker vi bare vil. Det er slik sett ganske ubestemt hvilke summer 
og differenser som gir akkurat tallet 13. Så lenge vi ikke kjenner til årsaken, at den er ukjent, kanskje 
mystisk, så vil vi ikke være sikre på årsaken til et saksinnhold, en hendelse, eller for den sakens skyld 
en spesiell materie, eller følelse. Vi kan ikke lengre være sikre på sannheten. 
 Det som oftest blir hevdet som en sannhet som ikke kan verifiseres hele veien fra begynnelse 
til slutt, er at det er en Gud, eller er bare Naturfunksjon, eller at det er begge deler som er årsaken til 
det vi finner som ukjent. Om vi har lært hva som er sannheten så hevder vi den, om vi har blitt fortrolig 
med denne eller synes vi finner sammenligninger som kan passe med dette, delvis bevis, det vi kan 
kalle bevis nok for oss selv. Om holdbarhet, at det er holdbart nok for meg i hvert fall. Men hva 
var spørsmålet? Hva lurte vi på? Og dette gjelder svært mange med helt motsatte oppfatninger av 
hverandre, om hva som er grunnleggende årsak, eller virkelighet. 
 I de religiøse oppfatninger fungerer ordet, begrepet mening, som en sammenlignings-form, at 
det er rekke-følge, årsak og virkning i alle tilfeller enten vi kjenner til disse logisk eller om vi finner 
det mystisk og ukjent, fordi vi er sikre på at noe ligger bak hendelsen, og tilværelsens funksjon. I det 
vi sammenligner virksomheter, handlinger, evner og egenskaper hos mennesker og deres mål, 
holdbarhet, redning eller fortapelse om vi kan si det slik, så vil den bevisste sfæren, egenskapen, 
dominere all hendelse, der Gud, bevissthet og viljes-drift, er årsak til årsak og virknings-rekkefølger 
eller en sammenheng, forklaring, eller årsaken til distraksjon, det å forvirre noen. Det er ikke snakk 
om egenskapene som danner denne drivkraft eller bevissthets-funksjon, væren og endring.  
 Det er snakk om at vi sammenligner årsaken med vår egen evne til bevisst utføre handlinger, 
og å merke rekkefølgene. Kun at det er noe vi gjenkjenner, og ikke at vi forstår den grunnleggende 
funksjon til at dette kan fungere. Ikke hvordan bevisstheten kan virke, hva den er, eller at den kan 
eksistere, med annet enn at samme funksjon finnes som bevissthet i Gud som har funnet på noe også. 
Heller ikke hva drivkraften funksjonelt dukker opp av fra innsiden til en slik Gud med endring av 
vilje og bevissthet på innsiden av seg, da det like godt kunne vært helt stille.  
 Dette er en endring som betyr det samme som at noe skjer, og det at vilje og bevissthet oppstår 
eller skjer, hender, er ikke gitt i dette svaret. Bare som med Natur-troende, at den har funksjoner, og 
ikke hvordan dette kan være tilfelle, at noe er og noe kan skje, at funksjonene kan være til og virke, 
og hvordan dette går til. 
 Vi kan si at gåten rom, tid, bevegelse og styrkevirkning er like uløst for åndelige livssyn som 
det er for de naturtroendes livssyn, de som tror på Gud som årsak og de som tror at Naturen har sine 
funksjoner uten at det finnes en Gud som har skapt dette, og at naturen inneholder årsaken til 
tilværelsen. Dette gir ingen forskjell på evnen til å erfare noe, føle på noe, sanse og føle behov, hva 
vi trenger for å leve normalt, og hva vi føler smerter og gledes-lyster ved. Enten vi er lite eller mye 
kravstore. Ikke-troende pleiere synes det er like forferdelig om det går over styr for noen som sliter 
psykisk av ånds-relaterte trosgrunner, som at troende vil redde folk som sies å være ikketroende med 
psykiske lidelser.  
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 I de mest moderne helse-virksomheter slik, så er troende og ikke-troende i stor grad enige med 
hverandre og støtter hverandre. Også innen psykiatri, psykologi, så er det mange tilfeller der 
pasientens livssyn benyttes som personens helbredelses-vei i det pleie og argumenter, samt terapi skal 
utføres. Trygghet, noe å stole på, er oftest det viktigste for pasienten. Mange fysiske årsaker kan være 
til hinder for å komme vekk fra indre uro. 
 En viktig side av forståelsen om årsak og virkning, er når vi kobler forståelsesmåten vår inn 
der koblingen mellom tro, livssyn og sannheten settes som like, og at sannheten er at årsak og virkning 
er lik livssynet vårt. Jo, slik fungerer det jo for oss alle stort sett. Og aller nærmest denne sannheten 
er vår egen forståelse, den eneste mulige virkelighet som kan godta at andre har sin virkelighet. Men 
nå ut fra det livssynet vi er lært opp til, eller søkt etter som det mulige svaret på våre behov og vår 
tilværelse. Mening settes som årsak og virkning i bevisst sammenheng, som en avgjort plan, og 
dermed skal mange finne ut hva som er planen med dem selv, og lite at de kan ha et eget virke uten 
at de nå kan ha tatt feil vei i årsak og virkning.  
 De skal finne eller innfinne seg etter et avgjort planlagt mønster. At hva er din evne, egenskap, 
fortrinn og plass i livet. Dette kan vi si alt vi ønsker om. Men når vi setter opp makt, styring, kontroll, 
et makthierarki som denne bevisste årsak-virknings-rekkefølge skal følge, som et krav til oss, så blir 
det ofte strengt. Om så med fordømmelse eller æresbevisning om rett eller feil vei, straff og belønning, 
ris og ros, og heller mindre om den reelle forklaringen til riktig vei og feilbedømmelsene vi har gjort. 
 Makten gjenkjennes slik innen livssynene. Ikke minst i de religiøse syn, og heller ikke uten at 
astrologien viser den bestemte og bevisste planleggerens rekkefølge av årsak og virkning for akkurat 
deg, og hvor mye du viker vekk fra din plass, eller bør forberede deg til virke. I grunne litt slik: Her 
skal vi beregne hva du skal gjøre etter en mulig bevisst tidligere plan for deg. Og hva som kan skje 
om du feiler. Vi kan liksom gå med eller mot vår årsak-virknings-skjebne, og om ikke, så kan vi bli 
klar over og forberede oss på det som skal hende så vi ikke tar det for ille opp.  
 Uansett settes alt i ett gitt makthierarki av årsak og virkning, og planenes årsak og virkning 
har vel da sine maktposisjonerte regulator-stab. Og det er de høyeste rådgivere for fremtidens plan av 
årsak og virkning, med-bestyrere. De blir religiøse makthaveres førstevalg som rådgivere og vil selv 
holde denne maktordningen for ledelse og rådgivning i live. Det innebærer herre over liv og død. 
Dette går ikke vekk slik Hegel tolker, og Marx tolker nettopp den dialektiske utviklingen. Den varierer 
bare i styrke og mengde, fordi vi ikke kjenner noen egentlig årsak eller virkningsfaktor for tilværelsen, 
og at vi henviser bare til det vi kjenner til selv, og dypere trinn, funksjoner, har vi problemer med å 
tenke over.  
 Vi forenkler livet vårt så mye vi er i stand til i de fleste tilfeller, og det i en stadig mer 
komplisert verden av virksomheter som er bra og dårlige. Forenklingene er ofte en resignasjon, at 
dette orker vi ikke å tenke over, dette forstår vi ikke, eller er sikre på at ingen kan forstå, og vi tilslører 
alle slike forsøk på spørsmål, ofte med narr, vitser, eller fordømmelser. I andre tilfeller har vi så mye 
nok med våre egne følelser og behov at vi ikke er i stand til å ta opp saker der og da, her og nå. Men 
i lengden av vårt liv kommer vi inn i tilfeller som krever erkjennelser ut over alt som stamper oppå 
oss. Mange av oss må et skritt videre for å innhente alt det overveldende.  
 Tilværelsen blir da lengre ikke bare en plan alene, men vi blir selv kritisk virksomme, og må 
finne veier og svar. Det finnes da dybder vi tidligere ikke har dykket ned i, og slike virker ofte grense-
sprengende for den årsak-virknings-forståelse vi tidligere hadde.  
 Vi kan fort se at den fysiske naturs forhold da ikke er forklart s godt. At hvorfor ha rom, 
utstrekning enten det er som forestilling eller virkelighet. Vi vet ikke hvordan noen av disse fungerer, 
kan gi slik virkning som det har for bevisstheten vår. Vi kjenner ikke til tiden og bevegelsens virkelige 
funksjons-mulighet hos det vi kaller ånd, bevissthet, drivkraft eller natur. Vi aner ikke hvordan styrke 
og balanse kommer til.  
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 Vi finner ikke grunnleggende forhold til at materien har de egenskaper den har som bundne 
eller selektive virkninger for uorganiske og organiske, såkalt døde og levende egenskaper. Bevissthet, 
behov og natur blir hoved-gåter, spesielt hva driftsegenskaper angår. Her ment som endelig 
drivkraftfunksjon i alt uansett. 
 Vi kan også ta en titt på begrepet intuisjon.  
 

Intuisjon 
Intuisjon betyr at vi merker noe! Om dette kommer av noe vi praktisk holder på med, fra våre 

egne behov, eller fra naturen eller fra andre bevisstheter, fra dyr, mennesker, guder, noe ukjent, er 
ikke alltids så godt for den enkelte å avgjøre. Men det vi merker er enten noe kjent eller ukjent. I 
gamle tider ble slik følelse av å merke noe, ane noe, eller få klare bilder av noe, oftest kalt evnen til 
å se. Om vi merker noe kan det jo være noe som kan være bra for oss eller noe som er farlig for oss, 
eller noe vi kan ha nytte av.  

Naturen og andre mennesker har vist at de kan overaske med gode og med dårlige handlinger, 
det vi klokkefast kalte det onde eller gode i tidligere tider, og som de fleste delte hele verden opp i ut 
fra de behov vi hadde. Det å ha mye kunnskap eller klokskap, gode avgjørelser var viktig. Ikke alle 
slike avgjørelser var lette å forklare, men gjentagelser av slike gode råd som hjalp oss og kunne redde 
oss eller vi fikk godt samfunn av, eller ble friske av, reddet fra fiender, ville gi et slikt menneske status 
som vis, at de hadde med seg gammel eller egen oppøvd visdom, eller evne til å se hva den kloke 
veien til målet, hva vi burde gjøre, hva som kunne vente oss, nettopp særmerket visdom. Og slikt 
kunne vel ofte ikke vedkommende alltid forklare selv. 

Poenget er at de mennesker vi kalte seere ofte hadde med seg stammenes eldre visdom, og 
kunne være varslere for det uventede, og finne løsninger for handlinger og veivalg i praktisk 
sammenheng. Hva vi måtte vise tålmod med og når vi måtte handle. Å se, høre, føle på ting, å merke 
sanser og behov i forhold til natur og mennesker, om så drømme om slikt, kunne føre til innsikt. 

Bertrand Russell kaller tydeligvis alle slike evner vi har til å merke noe for fornemmelser. 
Ikke så ulikt anelser eller følelser, ment som at vi merker noe, hva det enn er. Det gjelder for alle 
sinnsstemninger og følelser, behov, sanser, vår egen fornuft, logikk, evne til å få bevisst oversikt og 
orientering om hva som kan eller er satt sammen og rekkefølger i handlinger eller hendelser. Om vi 
vil si årsaker, virkninger og konsekvenser. 

For å gå litt nærmere inn på dette om hva vi oppfatter, og graden av hva vi oppfatter så kan vi 
se på Sokrates-Platon-modellen. De deler opp sjelen, bevissthetens, evne til å skjelne noe fra 
hverandre, se forskjell på noe som de hadde lært av Anaxagoras, i først slik at vi aner noe uten å 
identifisere dette, skygger, men nok til at vi merker noe, eller kanskje en svak god følelse eller en litt 
uggen følelse, som oftest en merkelig følelse. Så kan vi merke noe mer som ikke kommer til syne, 
men at det rører seg eller viser seg noe som gir langt sterkere sanselige, eller følbare signaler, slik at 
vi er sikre på at noe befinner seg her, og at vi snart kan oppdage hva om vi søker rundt oss. Vi kan si 
at vi vet at noe er i gjære. Vi kunne også kalt det vardøger som noen gjør fra eldre generasjoner, noe 
som snart blir til en sannhet eller virkelighet for oss, eller hindrer virkeliggjørelse.  

Dette kaller Sokrates-Platon-modellene for anelsen, eller den første intuisjon. Om vi så får 
øye på, eller virkelig merker hva det er snakk om, at noe innfinner seg, også som en klar tanke eller 
løsning på noe, en oversikt, og at vi kan se sammenheng i det som skjer eller kommer til syne, så sier 
de at dette ikke bare er skyggeform, men vi oppdager formen selv, som vi da kaller tanke, og tenkning. 
Rundt det tidligere ukjente eller kjente som har dukket frem. Nå har vi en klar tanke og 
virkeliggjørelse som gjør intuisjonen til mer enn bare svake anelser, men en sterk virkelighetsgjørelse. 
Intuisjonen som Spinoza vil kalle det, fortsetter ved det som er klart for oss, for vi er nå vant med 
dette, og vet hvordan det oppfører seg, men ikke hvor langt noe kan strekke seg på hva som er bra 
eller dårlig. Vi har kjennskap til sakene. 
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Nå går intuisjonen inn i en fase der man lurer på hvordan noe virker og hvor mye som kan 
være bra, dårlig, nyttig eller farlig ved det man har blitt kjent med. Ett større studie av dette viser oss 
en mengde innsikter om hvordan det andre virker, reagerer, og når det virker bra eller dårlig ved seg 
selv eller ovenfor andre. Vi kjenner da til form, bevegelsesegenskaper, evner, nivåer om det er et 
annet menneske vi studerer, eller et dyr, eller stein og planter. Til slutt klarer vi knapt å finne ut mere. 
Vi har fått dyp kunnskap om noe. 

Men hvor kommer alt dette fra og hvordan kan det fungere i det hele tatt. I dette fordyper man 
seg i spørsmål som ikke kommer til synet altfor godt som fysiske eller bevisste data, så her må 
logikken og intuisjonen inn på nytt for å føle seg frem i ukjent mark. Og endelig så finner man enkelte 
saker som man i alle fall føler seg helt sikker på om opphav og virkninger langt bakenfor de 
alminnelige tanker, hverdagsliv og en stor kjennskap og kunnskapsviten om saken som ble undersøkt.  

Nå kan dette settes samme med trygghet og beskyttelse, selv kamp, mestring og øvelse fysisk 
også, og å øve opp sanser og behov til å tåle mye til å oppfatte mye. Sokrates setter dette samme som 
det gode og fullkomne som Solen og Gud som opplyser natur og bevissthet, og ser dette som 
opphavskilde. Opprinnelses-årsak. De forklarer det slik at det mangelfulle er det onde, og her kommer 
naturens materie ganske dårlig ut, men også onde ånder.  

Men det forklarer ikke noe om en virkelig eksistens og om driv-funksjon. Av bevisste 
funksjoner så er det å merke noe, en del av alle funksjoner for bevissthet og følelser med noe, også 
behov. Det er det vi kaller orientering og oversikt bevisst, bevisst se en sammenheng i rekkefølger 
eller sammensetninger som vi gjerne kaller årsak-virkning, og som vi i tro på bevisst sammenheng 
for funksjonalitet, kaller mening og plan. Et utrykk for en mulig orden. 

Differensialfunksjonen har blitt forklart som en total forskjell, hva værensform og endrings-
form er. At alt starter med den minste forskjell av egenskapen, og at hele det sammenhengende 
kontinuerlige hele, er også en slik differensial-egenskap som forskjell, det neste og det forrige i rom, 
tis, bevegelse, former og all endring, den forskjell at noe skjer. Om det ikke fantes noen forskjell ville 
ikke noe skje. Ikke to like, ikke to ulike, ikke årsak-virkning, hverken rom, tid, bevegelse eller energi-
former. Ikke tomhet eller fullkomment oppfylt. Ikke mulighet og virkelighet. Kun forskjellen fra 
denne tilstand er mulig, og det totalt, slik at noe så håpløst skulle dukke opp.  

Men forskjell er uansett den minste del eller deler av helheten og helheten, også i alle 
egenskaper det som gjør forskjellen at like og ulike deler kan være der, slik som begrepet 1 bestemt 
og en ubestemt, 1 lik eller en ulik. Av dette kan vi lage alle logiske variabler som enten-eller, både-
og, enten, eller, og, ikke, hvis, er lik, er ulik, og gjentagelsen. Gjennom om forskjellen slik skaper 
like og ulike så oppstår også dette som det kjente og det ukjente, som logisk eller mystisk, og som 
gjenkjennelsesegenskap, og husk.  

Alle disse er sammenligningsfunksjoner ut fra denne logikken, og bevisstheten merker forskjell, 
likt som den merker på intuisjonen, som begge er sammenlignings-funksjons-systemer, og 
bevisstheten kan da sammenligne forskjeller som vi kaller orientering, sortering, oversikt, og se 
sammen-setning og årsak-virknings-rekkefølger som da gir oss et slags svar, forståelse, eller mening, 
eller rett og slett at bevisstheten at bevisstheten kan beskrives som en slags årsak-virkningsrekkefølge 
enten det er galt eller riktig svar, tanke eller følelse, virkelighet eller illusjon. 

 Intuisjonen er et ledd i vår indre struktur som jevnt bedriver søk, lete, finne, de tre sammen-
ligningsformene som vi lett kjenner igjen med ord for å få greie på noe, eller finne noe vi kan leve 
godt med. Eller hva vi kan akseptere som å leve under beskyttelse av. Behov, sanser, følelser drives 
nærmest av denne funksjonen fordi både kroppslige stoffer og vår bevissthet er spenningsmessig 
energiladet og dermed følsomme systemer. Intuisjon er derfor en egenskap som de andre, den merker 
forskjell, men er gyldig for alle sanser, følelser sinnsstemninger og fysiske bevegelser, samt logiske 
funksjoner, oversikter og årsak-virknings-oppfølging, deri husk.  
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At hendelser utløser husk, og som vi nettopp i den uendelige mengde informasjon vi har, stort 
sett er erfart, hørt, sett, lært, bevisst eller ikke. Så når det gjelder sensitiv intuitiv forstand så ligner 
det Bertrand Russells fornemmelser, merknader og å merke noe med våre evner vi alle kjenner og 
noen ganger med egenskaper vi ikke er så klar over. Og dette gjør også intuisjonen.  

Om det kommer frem tanker, ideer, uforventet, så kan vi lett mene at den og den har sendt 
oss en slik beskjed. I familie-relasjoner er det ikke en ukjent sammenheng med slik opplevelse, 
men her virker det ikke så rart.  
Det er noe helt annet når det ikke virker som noen er opptatt av en sak eller har kjennskap til 

dette, og som får seg forestillinger som nettopp viser seg som noe uventet som dukker opp som alle 
er vitne til. Poenget er at intuisjonen altså kan oppdage likt som bevisstheten, at uansett de logiske 
funksjoner virkning og logiske funksjoner bevissthet, fysisk natur, så oppfatter vi like og ulike, og 
ofte det slik at vi oppfatter det som kjent eller ukjent. Er det kjent så er det kalt logisk, og er det ukjent 
er det kalt mystisk. 

 Det er ikke sjeldent intuisjonen settes inn i maktbestyrelse, og det likeså godt i tyrannier som 
i gode styreformer for samfunn. Intuisjonen som konkurranse og maktvåpen er også et ledd hos 
mange som mestrer denne godt. Raske ti å utlede saker, der fordel for seg og sine betyr alt. Det gjentar 
seg i pengemaktsystemet, og i politikken. Og i religiøse makt-ledelser. 

 Intuisjonen er altså å merke forskjell, men gjelder alle signalformer for behov og følelser, 
eventuell logiske funksjoner. Vi kan si at det fungerer ut fra behovssystemer, gjerne bevisst. Det virker 
som en samlet varselfunksjon på godt og vondt. Trygghet og fare. Slik som de gamle seerne. 

 
 

Illusjoner og Ingenting. 
    Utsagn: Tid er bare en illusjon. 
 
Alt er ingenting eller tomhet  Om verden, og Buddhismen med flere 
Alt er illusjoner 
Alt er anskuelighetsbilder  Kant 
Alt er forestillinger   Hegel Veksler mellom alt og intet, er og ikke er der 
Alt er ideer    Platon 
Alt er tall    Pythagoras 
Alt er bevissthet   Mange har den forestillingen 
Alt er ånd    Hegel 
Alt er tanker    Descartes at vi er til fordi vi kan tenke 
 Men hva ide, forestilling, bevissthet og at forskjeller oppstår som slike og at det er 
rekkefølger i det forståelige og ikke rekkefølger i det uforståelige, det sier ingen av disse noe om. 
Religiøse som mener at noe var før tiden, universet, historisk tid hos Augustin, mye annet som 
tidsforestillinger, henviser til at noe var før det ble skapt, altså Gud, men det kunne vært hva som 
helst, altså det vi kaller en eksistens, funksjon, årsak til hendelser. Det var ingenting først, pluss 
Gud, som da forholder seg til om han dukker opp av ingenting, alltid har vært, at han, eller om så 
kun universet, er årsak til seg selv, sin egen årsak. Ingenting om årsak er nevnt. 
 Ingenting, intet, absolutt ingenting er ikke definert i de fremstillinger som kommer og heller 
ikke tomhet. Dermed vet vi ikke hva slags ingenting det er snakk om. Foreksempel materie, stoff 
som ting, der ingen natur-ting finnes, eller om det er tomrom, eller at rom og tid ikke finnes, eller 
bevissthet, at vi vet ikke hva slags ingenting det er snakk om, at det allikevel er tom plass, rom, eller 
at det er ingenting annet i det hele tatt, men at gud er der, og ingen vet hvorfor. 
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Differensialkraften. Delta-function-Force. Df-Force. 
 
Innhold. 
Forord 
Introduksjon. 
 
 Før du i det hele tatt går løs på dette skriftet, vil du introduseres i noen definisjoner og logiske 
slutninger som det ikke lar seg gjøre å komme unna. 
 
 Vi kan godt slik snakke om væren eller ikke-væren. Alt eller ingenting. Om vi har noe å tale 
om i det hele tatt. Målet med denne introduksjonen er å gjøre deg i stand til å tenke funksjon, 
hvordan noe virker som, når du benytter begreper i det hele tatt. Mest naturlig normalt opp gjennom 
historien har vi delt verden, og det værende, opp i kropp og sjel, bevissthet og natur-gjenstander, ånd 
og materie, stoff og livs-egenskaper, substans eller form, ideer og forestillinger. Stort sett uenighet 
om noe man ikke vet hvordan eller hvorfor er til og fungerer fra bunnen av.  
 Alt dette er totalt likegyldig i dette skriftet. Kun funksjonen hos bevissthet og fysisk natur 
blir tatt opp, og alle begreper om abstrakt og konkret som veiledende begrep blir totalt gitt opp som 
meningsløse av den grunn at det ikke er funksjonen de forteller om, men hva hver enkelt synes om 
noe. Navn og ord for virkemåter er som regel kun gjenkjennelses-adresser, og ingen forklaring til 
indre konsistens og funksjon. 
 Du må introduseres i å tenke funksjon, uansett om noe virker stivt, tomt, endringsløst, eller 
om noe endrer former innenfor helheten av det som er til. Uansett bevisste og fysiske egenskaper. 
 
Kilde og virkning. Årsak og virkning. Kilde og mål. Preferanser og referanser. 
  
 Uansett om noe regnes som induktivt eller deduktivt, det vil si at vi aner noe, og dermed kan 
prøve oss frem til vi finner svaret, kilden, oppførselen, virkningen som er årsak til en hendelse, eller 
om vi ser kilden, årsaken, har funnet ut av dette tidligere, at vi kan måle eller beregne dette, eller i 
alle fall kjenner til det som forårsaket noe på en slik måte at det kunne iakttas med sanser, logiske 
konklusjoner eller målemetoder som alle kunne vært i stand til å utføre om de kan bruke instrumenter, 
beregninger og logikk, så kan vi si at kilden er sansbar, målbar, beregnings-bar, at vi har en fysisk 
eller bevisst kilde som vi alle straks kan identifisere i en sak.  
 Når det er gjentagelse de fleste opplever. kalles slike fysiske og bevisste kilder for deduktive. 
Om vi er usikre på om det er en bevisst eller fysisk kilde bak en hendelse, kan vi ikke si at kilden er 
deduktivt. En av disse, den bevisste eller den fysiske tilstanden må deduseres. Nå kan det allikevel 
være en bevisst eller en fysisk kilde bak en hendelse. Men i det en sak er ukjent, eller vi ikke klarer å 
identifisere virkningens vei, prosessen, overføringsveien som ofte kalles kanalisering eller 
transformasjonen, eller hvordan kilden virker som gir virkninger vi oppfatter, så er saken fremdeles 
ukjent.  
 I det vi kjenner til en sak, men også som mål ved undersøkelser rundt ukjente virkninger, så 
leter vi etter årsak og virkning, det vil si en rekkefølge, en sammenheng, noe som ubrutt dekker veien 
mellom kilde og mål, årsaken og virkningen. Slike årsak-virknings-rekkefølger pleier vi å ha i forhold 
til kjente og ukjente bevisste forestillinger også, og som vi i bevisst sammenheng kaller mening.  
 Altså kjente og ukjente meningsforhold, eller kjente og ukjente faktorer som årsaken til at noe 
hender, handlinger, til det som skjer. Om virkninger ikke har en kilde, eller en funksjon i seg som 
driver kilden, så vil vi som regel melde pass for å uttale oss om saken. De fleste vil alltid anta at noe 
tidligere eller annet førte frem til de reaksjoner vi opplever bevisst og fysisk. 
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 Om du ikke er enig i dette, at en kjent eller ukjent, mystisk eller logisk, en uoversiktlig eller 
oversiktlig kilde, virkning, tilstand ligger til rette for det vi henviser til, oppdager, så vil jeg tro at det 
ikke er noen hensikt for deg å lese videre i dette skrivet. Du kan da allerede ha fullendt din mulighet 
til å unngå å forstå noe av skrivet og den virknings-opplevelse denne kan gi deg. Kilde, mål, årsak, 
virkning, blir som regel kalt preferanser, eller referanser, hva vi kan henvise til, eller ta utgangspunkt 
i, induktivt og deduktivt.  
 Preferanser, referanser, er sak og retning, tilstand og innspill, de er faktorer i den oversiktlige 
fremstillingen. Graden av oversikt er selve målet i en sak, det vi kaller sammenhengen i tilstanden, 
forståelsen vi sitter igjen med av sakens årsak-virkning, kilde-mål, rekkefølgen fra funksjons-årsak 
til virknings-funksjon.  
 Det værende kan kalles Noe, Noen-ting, forstått som både naturfysiske funksjoner og som 
bevisste funksjoner, Noe som Sak, Alt som den totale væren av funksjoner, tilstander. Noe som 
hendelse, også som kun bare ett tilfelle som gjenstand, hendelse, at noe skjer. Om vi kaller dette natur, 
gud, substans, ånd, materie, er likegyldig i forhold til begrepet funksjon. At vi har noe i stedet for 
ikke noe, betyr at vi har preferanser som vi kan bygge logiske sammenligninger av. Uten forskjells-
funksjon får vi ingen logiske sammenligninger og heller ikke sammenligninger.  
 I forhold til formasjoner, strømninger, endringer og former, kan vi tenke oss, ingen, 0, en, ett, 
noen, mange, alle, uendelig som i den formen det er i. Om vi kunne hatt aldri så mange vaser, men 
kun har en, og vi knuser denne, har vi ingen funksjonelle vase-former, altså nær sagt 0 vase. Om vi 
varmer hele vasen opp til gass-molekyler som spres, så har vi ingen vasedeler heller. Vi kan nemlig 
ha helhet og del. Men gass vi snakker om her kan inngå i alle forbindelser slik også vi kan omforme 
smelten og leiren og dandere andre former av dette.  
 Naturen forvitrer det meste, endrer dette, slik at alle fysiske former ofte kalles for de 
forgjengelige former. Kropp, fjell, gjenstander er forgjengelige i den forstand at de endres i form og 
energi-tilstand. Vitenskapen mener oftest at energiene er konstante og kun endrer form. En del av 
formen kalles bevegelsesenergi og tilhører et begrep vi ikke forstår, men som du vil forstå ved 
innføring i differensialkraften. 
 Definisjon av «Absolutt Ingenting! Alt som finnes elimineres på en slik måte at det aldri 
mer kan gjenoppstå, med at all virkelighet og mulighet fjernes, uansett om det er kjent eller ukjent. 
Dette «Spesielle Absolutt Ingenting», SAI, defineres slik: 
 SAI er uten forskjell, forskjeller, uten like og ulike, uten 2 like og to ulike, har ikke 0, 1, noen, 
flere, mange, alle, helhet eller del. Det er uten virkelighet og mulighet. Det kan ikke tømmes eller 
fylles, og SAI har ingen tomhet eller oppfyllelse. SAI mangler kilde, mål, er uten årsak og virkning. 
Ingen av slike egenskaper eksisterer, fordi form og egenskap og endringsmulighet ikke finnes, ikke 
eksisterer. Det har ingen drivkraft, ingen virkning, ingen kraft, form, endring, tid, bevegelse, rom, 
utstrekning, styrke, energi, evne og egenskap. Det mangler øyeblikket og evigheten.  

Det er uten plutselig og alltid. Mangler punkt, posisjon og kontinuitet. Det finnes ingen 
bevissthet, følelser, viljer, behov, sinnsstemninger, livs-egenskaper, eller funksjoner og virkninger 
som kunne fremheve, skape, danne, få noe slikt frem. SAI mangler kjent og ukjent, gjenkjennelse og 
sammenligninger. Fordi det er fjernet og muligheter er fjernet av alt, så er SAI umulig. 
 For at Absolutt Ingenting som lik Ikke-væren er umulig skal være sant, eller at Absolutt 
Ingenting fortsatt er umulig, må det faktisk være noe til stede over alt, grense-løst og uendelig, også 
i den forstand vi kaller utstrekning og bevegelsestid, bevegelses-lengder. Eller som styrke.  
 Det finnes ikke noen grunn til at Det Absolutte værende ikke skulle være den samme motsats, 
styrke, energi, mengde av noe, like mye i hvert eneste punkt. Eller i posisjoner eller en kontinuitet 
enten vi oppfatter det som begrensede eller ubegrensede områder, plass, eller som værende eksistens. 
Hvorfor skulle et sted mangle noe av den totale forskjellen fra intet, og ikke være like mye som det 
neste eller forrige punkt. Det vil heller trolig være like meget kraft, virkning, mot en slik absolutt 
umulighet overalt. Absolutt, totalt, fullstendig, Betyr på en måte like helt og like virkende. 
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 Med andre ord kan det virke som at helheten like godt kan være en like funksjonell 
virksomhet, eksistens overalt. Men det hindrer ikke muligheten for endringer og retninger for 
bevegelser, eller andre form-styrke-funksjoner om dette oppfører seg slik som i differensialkraften vi 
skal innføres i om en stund.  
 At det er en kilde, egenskap, drivfunksjon mystiske eller logisk, kjent, ukjent, som gir en 
virkning videre til det som oppstår som forskjell i form, endring, bevegelse, at noe hender. Dette er 
en av forutsetningene for å forstå den modellen vi skal ta frem om kosmos, fysiske tilstander, logiske 
funksjoner. Selv om vi ikke kjenner en kilde, virker denne likedan som en kjent kilde som årsak til 
en hendelse. At noe som virker, gir virkning videre. 
 At kilde, er lik med årsak, og at mål, rekkefølger, er virkning. Men allerede i kilden hender en 
endring som skyldes en tidligere virkning, at noe influerer eller beveger kilden, eller at kilden selv 
må ha endrings-egenskapen i seg. Likedan er det slik at mål, virkning, det etterfølgende i rekkefølgen 
har egenskapen til å endres som bevegelse, endring, eller på grunn av tidligere virkninger kan utløse 
nye virkninger.  
 Men også den muligheten at mål-objektet har virknings-egenskap i seg slik at denne 
medvirker eller motvirker det som det påvirkes av. Vi snakker her om energia, den egentlige driv-
kraft-kilden, driv-funksjonen, den som gjør at noe kan endres. At det oppstår en forskjell, at noe skjer.  
 Denne ligger dypere enn viljekraften, bevisstheten og dypere enn det bevegelsesenergier og 
potensielle energier gjør, fordi den er kilden til de begge. Aristoteles har rett i det at om denne kilden 
ikke er tilstede funksjonelt, så vil ingen kraft, ingen bevissthet, ingen fysisk bevegelse, ingen endring 
eller hendelse kunne skje. At noe skjer utgjør en forskjell fra slik tilstanden var eller i tilstanden som 
er.  
 Denne drivkraft er en annerledes drivkraft enn det vi kaller rekkefølgene av de allerede 
tilstedeværende formidlinger mellom styrker. Denne drivkraften skyldes ikke noe annet. Det er en 
dypeste virkning i tilværelsen for virkning. Denne virkningen er både bevegelsens årsak, 
kraftendringens årsak, styrkenes årsak, og årsaken til all endring i det hele tatt: Det at noe kan skje. 
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Filosofi Er: 
 
 Filosofi er et ord, et slags navn, en betegnelse som peker til en prosess, et hendelsesforløp 
hvor vi sammenligner, innskrenker eller utvider vår forståelse. Filosofi kan være utviklende og 
hemmende. Det underforståtte er at det skal utvide forståelsen, ikke redusere denne. 
 Filosofi skiller seg fra fysiske og praktiske reaksjoner, handlinger, funksjoner, ved at det 
tilhører et spesielt emne, felt, sak som vi kaller bevissthet. Om det ikke hender noe i en bevissthet så 
vil den være uvirksom, altså virke tom og for mange unyttig. Bevisstheten er derfor først aktiv når 
den virker, og dette kan vi kalle bevissthetsprosessen, bevissthetens-funksjonen i praksis.  
 Bevisstheten har selvsagt underliggende virkefunksjoner som gjør at den er aktiv, og alt tyder 
på at den aktive plattformen til bevissthets-prosessen har mulighet til å få nye sammen-lignings-
grunnlag som før var ukjent for grunnplattformen, nye erfaringer og begrep som bevissthetsprosessen 
kan benytte til grunnleggende sammenligninger.  
 Grunnfunksjonen er referanser som virker, som kan kombinere virkninger, og virker som en 
logisk sammenlignings-funksjon fra bunnen av. Altså samvirkende preferanse-funksjoner logisk, som 
kan danne logiske og ulogiske kombinasjoner.  
 Dette betyr at funksjons-elementene til bevisstheten er aktivt virkende, uansett hvordan 
energien eller driv-funksjonen kan virke. Men både energien, styrken, og elementene, i grunn-
plattformen må ha endrings-mulighet, virknings-mulighet, ellers ville bevisstheten vært stiv.  
 Videre så må de emner som settes sammen og endres i bevissthetens prosesser, tenkning, 
føling, sansning, behov, fysisk forståelse, og forståelse, alt som sammenlignings-prosesser, rekke-
følgene som sammensettes, virke som sammenlignings-funksjoner.  
 Den dypeste funksjonen til bevissthets-prosessen er å forholde seg til om en funksjon er 
tilstede eller ikke, mangler, eller befinner seg der, og at vi ser forskjeller i graden til en sak, eller flere 
funksjons-kombinasjoner virker. Vi kaller som regel forståelsesinnholdet i en sak for definisjoner 
eller forklaringer, og mer vi vet om noe, jo mer endrer begrepet seg eller forståelses-forklaringene, 
perspektivene vi har for våre begreps muligheter. 
 Denne dypeste funksjonen vil alt fra om vi merker om noe er tilstede eller ikke, alt eller 
ingenting, så er det om noe er likt eller ulikt, om vi har to like eller to ulike, likedan som alt og 
ingenting ikke er helt likt, noe ulikt, så er alle forskjeller av det som finnes, er tilstede, fordelt over 
mengdene, forståelsen like og ulike. Det som henger sammen her er at like og ulike, kjent og ukjent, 
gjenkjennelse eller ikke, har samme virkefunksjon, og slik sett er rekkefølgen, årsak og virkning, 
bevissthet og forståelse, nettopp en slik sammenlignings-funksjon.  
 Dette betyr samtidig at bevisstheten gir grunnlag for orientering og oversikt som forholder seg 
til inn-kommende behov og intuisjon, at vi merker forskjeller, og utgående behandling av 
behovssaker, hva intuisjonen gir et inntrykk av som sammenheng, anelsen om hva som kan komme 
til å skje, hva vi bør gjøre for å handle, tenke, slik at manko, tilpasning og overskudd i behov reguleres 
dit vi føler at behovet trenger dette.  
 Dette er ofte erfarings-lærdom, men kan formidles gjennom lære-prosesser eller forståelse 
bevisst ved lære om behovssammenligninger, lignelser, eller praktiske erfarings-sammenligninger. 
Erfaringssammenhenger, opplevelser, altså som husk, fungerer likedan som likt, ulikt, kjent, ukjent, 
gjenkjennelse som bevisstheten får hentet frem til sammenligninger med hendelser i bevissthets-
prosessen, og det kan virke som at husken kan utløse en bevissthetsprosess som et signal in utløst av 
andre reaksjoner, for eksempel en fysisk virkning, slik som et myggestikk, en følelse. 
 Også alle funksjoner vi knytter til bevissthetens innhold, virksomhet av slike sammen-
lignings-kombinasjoner, tilhører bevissthetsprosessens innhold, virksomhet, slik som vi kaller tanker, 
ideer, forestillinger, bilder, sansevirkninger som å se, høre, lukte, smake, føle alt med hud, alle fysiske 
tilstander, former, og virkegrader, noe som utløser tilpassings-mulighet mellom smerte, lyst, behov.  
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 Det er lett å forbinde dette til en praktisk side vi kaller nervesystem og hjerne-nervesentre. 
Det er ingen tvil om at bevisstheten som prosess virker som en sammen-ligning for oversikt, 
orientering, merke rekkefølger, sammenheng i noe som vi kan kalle menings-innhold eller årsak-
virknings-forhold. Det er i en praktisk verden, fysisk verden, fysiske behov og sanser, liten tvil om at 
bevisstheten forholder seg til denne slik som behov, følelse som oppstår i kontakt med kroppen, 
naturen, fysiske forhold, praktiske virksomheter og behov vi har for luft, vann, mat, dobesøk, og at 
vi må sove, at vi merker styrkepåvirkning fra naturen, som lette og tunge prosesser som kan gjøre oss 
slitne eller mer opplagte. 
 Bevisstheten er altså oppmerksom på både praktisk-fysiske hendelser og bevissthet om 
muligheter, kombinasjoner, erstatninger som kanskje kan få praktiske saker til å fungere, men også at 
bevissthetsoversikter for hva vi mener vi kan vite eller tro som orientering for vår tilværelse er med i 
bevissthetsprosessen. 
 Dette betyr at bevisstheten har både fysiske og følsomme, behovs-tilknyttede referanser, og 
begrep om andre muligheter som del av bevissthetsprosessen. 
 Filosofi er spesielt tilknyttet til at vi ikke vet hvordan noe er, eller vil vite om hvordan noe er, 
at vi egentlig ikke har innsikt om noe, og vil forstå mer, som i utgangspunktet er en form for 
orientering, oversikt som bevissthetens optimale opplysnings-mål, at bevisstheten fungerer som et 
behov for oversikt tilknyttet behov for opprettholdelse eller forståelse. 
 Filosofi er altså en ettersøkende, sammenlignende utprøvelses-prosess. Målet er å forstå mer. 
Det finnes andre former for tenkning som har til hensikt at vi ikke skal vite noe, forstå noe eller tenke. 
Det finnes også mange forhold i tenkning og fantasi slik, der vi tuller, spøker, finner på mest mulig 
umulige og håpløse tanker eller saker, handlinger. Det finnes også løsninger der tenkning gir feil 
informasjon i forhold til de faktiske forhold.  
 Når vi smaker på noe, stikker oss på noe, gjør noe praktisk for å få til mat og drikke, sove, 
dekke våre behov, så fungerer det meste som følelser og affekter, innøvelser der vi gjentar mye av det 
samme hele tiden, og dette gir ikke samme forhold til forståelse av sammenhenger i dypere forstand. 
Kun når vi ønsker å endre, forbedre, eller noen ganger forverre forholdene, så inntrer tenkning, og 
denne kan være helt behovsdekkende for våre driftsbehov eller være forbundet med våre ressurser, 
behovs-interesser som status, økonomi, maktkamp, uten at det handler om innsikt i hva disse begrep 
og handlinger handler om.  
 Vi kan tenke over følelser og behov, men selve følelsen eller smaks-opplevelsen, at stikket er 
en affekt-refleks, en slags følelsestilstand vi ikke styrer i øyeblikket. Vi kan vende oss til noe, øve oss 
opp, og slik endre reaksjonsmønster, men ikke utelate virkningene totalt. Bare mestre dem til en grad. 
 Filosofien er at vi er frigjort til, har tid til, å tenke over en sak, og filosofien betyr at vi 
tar dette alvorlig. De fleste tar filosofien som en spøk med tankene, mål-løst i utgangspunktet, at 
oversikt og orientering som kan virke utviklende og holdbart ikke er trolig for vedkommende. Men 
spøk, menings-løshet, kan være normale avkoblings-behov for oss også, slik som i humor.  
 På den annen side kan det være ironi, sjalusi, arroganse, likegyldighet, tiltaksløshet, slitenhet, 
alt som er forsøk på, eller å ønske å skuffe mer informasjon unna seg, og i alle fall om det er noe som 
virker imot de oppfatninger vi alt har, eller regne som sanne. At vi føler andres meninger frastøtende 
eller grunnløse. 
 I alle begreper, forståelses-sammenhenger så kreves ofte fortolkning, at dikt, lignelser, 
hemmelige eller uforståelige tegn, signaler, følelser, tanker, trenger en bedre forklarings-rekkefølge 
før vi forstår tilstandene. Tolkning kan bære preg av hvilken tro og innstilling vi har til noe, og 
stemningen vår når vi forsøker å finne den rette sammenligningen som kan samsvare med noe vi kan 
forstå og den saken som vi prøver å tolke, slik den var ment som.  
 Naturen skjuler ofte sine egenskaper likedan, at vi må fortolke hvordan sammenhengen 
egentlig mulig kan være. Om bevissthet og natur-prosesser viser seg i mest mulig overenstemmelse 
med hverandre så har vi kanskje tolket, eller sammenlignet noe på en måte som kan være identisk.  
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Om ikke, så kan det likevel virke som en praktisk funksjon i teori og hverdagsliv, eller i 
fysikken. I fremtiden kan det bli avslørt mer, som gir en ny forståelse av sammenhengene for de 
samme virkninger, og mange ganger helt annerledes enn slik vi tidligere så dette. Vi må ofte bytte om 
rekkefølgen på slik noe skjer i en prosess ved en ny forståelse. 
 Filosofi i sammenlignende funksjons-sammenheng, å se etter en sammenheng, noe vi kan 
gjenkjenne eller stole på, større bredde i begrepsforståelsen, forklaringen, bedre oversikt for bevisst-
heten, om liv, tilværelse, bevissthetsprosesser, naturen, fysikken, behov, om fantasi, som egenskaper 
som virker mer målrettet.  
 Filosofi er oppstått av mangler for behovs-dekkende forklaringer som oversikt over behov, 
følelser, handlings-bevegelses-muligheter, sansninger og fysiske prosesser knyttet til våre bevegelser 
og virkninger vi opplever med kropp, natur. Men det viser til at både natur og bevissthet har dypere 
funksjoner enn det vi trodde til å begynne med. Filosofi betyr å lete, søke, finne, knyttet til lyst, ulyst, 
smerte, behag, mangler, overskudd, tilpasninger, en sammenlignings-prosess som vi finner i overens-
stemmelse med behovet vi har.  
 Det samme gjelder bevissthetens tanker, forestillinger, ideer, hva vi regner som holdepunkter 
eller ikke, kan stole på, fordi dette også er sammenligninger med egne oppfatninger og endringer som 
vi tilfører her, på samme måte som vi lar oss påvirke eller ikke vil la oss påvirke av andres meninger 
om noe. Det er samme sammenligningskriterier som virker grunnfunksjonelt. Om vi åpner for nytt 
innsyn, utprøvelse ellerom vi stenger alt ute. 
 Filosofiens årsak, å mangle svar, eller ville finne ut av noe vi ikke vet nok om, eller finne 
riktige argumenter for slikt, betyr å lete, søke, finne noe som vi kan sammenligne med. Det er ganske 
mye som ikke har et holdepunkt som mål i tankevirksomheter, og som blir påfunn uten noe grunngitt 
mål, og slikt kan virke forvirrende og farlig til tider.  
 Mange kan lett utsette seg for ekstreme utprøvelser både fysisk og i følelser, eller presse sine 
behov ved å innta eller la være å innta det vi normalt trenger. Bevisst og som følelses-muligheter kan 
vi like lett når vi ikke har noen bestemt holdbar kilde eller mål som sammen-ligningsrunnlag, gjøre 
at vi kan drive følelser over grenser som vi ikke tåler, eller tålte. 
 Med filosofi mener vi altså seriøst og alvorlig, at vi med full bevissthet stiller et spørsmål som 
det kan være et svar på, enten at et behov, en oversikt, at noe mangler som oversikt, der vi har tro på 
at det kanskje, eller helt sikkert finnes et svar på eller dypere mulighet for innsikt, eller en riktig 
sammenheng å se noe i lys av, et sammenligningsgrunnlag som kan virke i overenstemmelse med 
tilstanden vi lurer på funksjonen til.  
 Eller årsaken til, eller årsak-virknings-sammenhengen til. Noen finner det helt håpløst å 
forsøke å finne noen sammenheng i noe. Da blir filosofi menings-løst. Andre mener at det er laget 
ferdige fasiter for hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal handle og hvordan vi skal leve, og hva vi skal 
forstå noe om og tenke på, og hva vi ikke skal tenke på.  
 Mange religioner og ideologier er slik. Mange religioner og ideologier har satt av hvilke som 
skal fylle plasser i samfunn, hvem som skal ha lærdom eller ikke, og at de skal holde seg innenfor 
disse grensene. I utgangs-punket skal det i mange tilfeller ikke være nødvendig å tenke sel da. Andre 
mener at slike grenser ikke burde være tillat og at forbedringer av oversiktlig karakter kan være 
fruktbart for moral og samfunn, samt praktisk virksomhet. Og at tilværelsen er noe å finne ut av. 
 Filosofi blir av Platon definert som kjærlighet til viten. Kjærlighet? Tidligere filosofer mente 
at det var snakk om å forstå noe bedre enn vi gjør, eller finne sammenhengen i natur og bevissthet, 
og hvordan dette fungerte. De holdt seg til logikken, fornuften, og ikke bare til følelses-livet, selv om 
dette også var inkludert i tenkningen, om etikk, estetikk, og trygge faste holdepunkter. 
 Filosofien oppstår altså ut fra min vurdering i ønske om få en oversikt, ikke bare trygghet, 
forsvar, angrep, men at filosofien oppstår som behovsreaksjoner, følelser, som vi ikke synes er 
holdbare nok, har mangler.  
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 Både angst, redsel, farer, lyster, gleder, å ha det godt, kjedsomhet, nervøsitet, usikkerhet, 
sykdom, ulykker, at vi blir friske, reddes, oppdagelsen av at større innsikt kan føre til forståelse, flere 
muligheter, at hat og sjalusi, forelskelse, smak, lukt, synsopplevelser, hørsel-opplevelser, slik som fin 
musikk eller spesielle dyrelyder, språk, og praktiske eller fysiske naturfenomener, våre behov, sult, 
en berusende følelse av mat eller rusvirkende midler, kan føre til nettopp spørsmålet, at vi søker, 
leter, finner oversikter, og der farer og gleder kan avdekkes gjennom undring og nysgjerrighet 
som begge er sammenlignings-funksjoner etter sammenheng, oversikt. Hvorfor noe er eller at 
noe virker, slik?! 
 Legg merke til at mange ikke bare undrer seg over en sak alene, men er fasinert av hvor mye 
som det ikke er svar på, og leter opp alt det som er mystisk, ubesvart, ramser opp mengder av slike 
underlige saker, og virker behovsavhengige kun av den undrende følelses-opplevelsen og ikke 
svarene som det normalt skulle vært funnet en oversikt eller større innsikt i.  
 Besvarelser gir ofte en berusende virkning. Eller tilsvarende skremmende virkning. At vi 
handler i en følelses-modus. Og mange kommer ikke ut av denne. Tenkningen, fantasien, kan føre til 
angst, eller lystfølelse som på en måte lammer den videre undersøkelsen, målet med å få en oversikt 
eller løsning på en sak.  
 Begrepet forestilling, tenkning, oversikter, fungerer ikke om det ikke er en funksjon som 
fremstiller slike, og gradene av forskjellige forestillinger eller tanker. Når begrepet tanke og begrepet 
forestilling kun er en samlebetegnelse uten definisjon eller preferanser til forskjellene som oppstår 
her, så blir tanke og forestilling kun ord, navn på, samlebetegnelse for slike bevissthets-prosesser, 
uten at virksomheten forklares noe videre i det hel tatt. Om noe sier at noe er bare behov, bare følelser, 
bare tanker, bare forestillinger, så forteller de ikke noe om saken i det hele tatt, hverken som former 
eller virkninger. Ingen oversikt, og altså årsak-virkningsløst og meningsløst. 
 Filosofi, seriøst, alvorlig talt, er en søken, lete, finne, en sammenligningsfunksjon som 
dekker behovet for oversikt ut fra våre behov. Mål er en tilfredsstillende overenstemmelse mellom 
graden vi søker svar, eller virkning på, både ut fra praktiske og følsomme, bevisste virkninger noe 
har på oss. 
 Filosofi er ofte også en del av vår læreprosess, at hva, hvem, hvorfor, hvilke, når, og de logiske 
sammensetninger vi kan sette opp, finne for vår oppdragelse eller forståelsesbehov Vår grad av 
sammenhengende forståelse, eller brud i slik sammenheng for forståelse. Denne lærdom, erfaring kan 
føre til at en tilnærmer seg et fast mønster, en religion eller lære fra tidligere eller at man utvikler en 
ny tro.  
 Den kan også føre til vitenskapelige utprøvelser og logiske tester som gir kropp og bevissthet, 
natur og sykdommer, i det hele tatt en vitenskapelig innsikt som behovsmål, oversikt. De fleste har 
gjerne litt av begge deler som ulike forhold i en slags gradvis endringsbart perspektiv i tro, viten, 
livssyn. Alle disse er kun sammenlignings-funksjoner. Poenget er hva de stoler på som kan være i 
overenstemmelse med sin virksomhet og sine behov. At livssyn ganske trolig er individuelle 
behovspregninger. 
 Filosofi vil kunne gi svar, oversikter, og kan gi tro og viten, og regnes som 
innfallsvinkelen til alle fag vi har utviklet og de senere praktiske, teknologiske utviklings-
forhold. På godt og vondt. Vi kan alltid undersøke våre holdepunkter videre og revurdere oss 
selv våre tanker og verden. 
 Filosofi oppstår fra hvilken som helst følelse, eller behov, som kan påvirke bevissthetens 
sammen-ligningsfunksjon, oversikts-funksjoner for behovsvirkninger. Å definer dette til 
kjærlighet eller hat, må komme fra den individuelle mening selv. 
 Filosofi er seriøst, alvorlig talt, en søken, å lete og å finne, i overenstemmelse med behovet 
som skal dekkes, der alle disse funksjoner er sammenligningsfunksjoner, likedan som 
bevissthet-funksjonen og bevissthetsprosessen. Her er det påvirkninger som gir forskjeller som 
like og ulike, som tilpasning eller sammenlignings-funksjoner bevisst og fysisk. 
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 Slik søken kan ligne religiøs søken, det å finne noe vi soler på eller et fast holdepunkt. 
Mange finner dette kun i naturen eller vitenskapen, men her er det lignende sammenligning og 
søken. Det er ikke tro, viten, religion, filosofi og vitenskap som er årsaken. Men en virkende 
sammen-lignings-funksjon som en balanse-funksjon underbyggende for bevissthets-funksjon 
og til-pasningen i fysisk natur-funksjon, og eventuell overenstemmelse mellom bevissthet og 
natur-prosess så langt behovet krever dette. 
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Like og ulike og forskjellene. 
 
 Dersom den minste utstrekningsforskjell er lik den neste minste utstreknings-forskjell, eller at 
den minste bevegelsesforskjell er lik den neste minste utstrekningsforskjell, eller at den minste 
utstrekningsbevegelses-forskjell er lik den neste minste utstrekningsforskjell, eller at den minste 
bevegelsesutstrekningsforskjell er lik den neste minste bevegelsesutstrekningsforskjell, så er dette 
den eneste muligheten for at vi kan garantere for at like og ulike kan ha proporsjonale riktige størrelser 
om vi sammenligner med geometri og matematikk, tall.  
 Den eneste muligheten for at 1, en som like enere er at de er like store. Om vi i utstrekning og 
i bevegelse har samme intervaller utstrekning og bevegelse, kun da vil vi kunne garantere for at 1 er 
lik 1 for verdier som utstrekning og bevegelseskapasitet. Nå har det seg slik at fysisk bevegelse regnes 
som veilengde ganger bevegelse, altså utstrekning og bevegelse, og vi kan da velge hvilke som helst 
standard lengde som en bevegelseshastighet skal gjelde for som en enhet. Dette betyr at om 
utstrekningen er seg selv lik og bevegelsen er seg selv lik, så vil et enhetsbegrep virke slik at hvilke 
som helst enheter kan sammenlignes med like lengder bevegelse, ms, slik at vi får at 1 og 
utstrekningslengder av bevegelse nå tilsvarer at enhetene er like og at 1-tallene er like.  
 Vi kan også si det slik: At om det finnes forskjeller som egenskaper i tilværelsen, uansett hva, 
men at vi konsentrerer oss om utstrekning, rom, og bevegelse i rom, eller romslige endringer som 
rombevegelser, som i former som endrer seg først, og da gjelder det at forskjellene kan gi oss like og 
ulike mengder, lengder og bevegelser. Uten noen forskjell i det hele tatt kan ikke like og ulike oppstå. 
For å få like og ulike må vi ha forskjell. Dette betyr at for å få 1 må vi ha en forskjellsegenskap, til 
forskjell fra ikke noe, eller andre like og ulike. Om det ikke er forskjell på to forskjeller, slik at vi kan 
finne like og ulike, slik at vi kan ha to som er like i mengde av hva de enn består av, først da kan vi 
A: Få en, 1, B få mulighet til en sammenligning vi kan kalle 1 til som er maken, lik. Og først da kan 
vi også få A: en, 1 som er ulik i den forstand at det er ulikt det å ikke ha noe i det hele tatt, eller at det 
kan dannes en lignende, men som ikke er lik av samme type mengder.  
 Dette vil si at vi får like og ulike, eller bestemte enere og ubestemte enere, 1 som like, eller 1 
som ulike for mengder vi kan sammenligne. Uten forskjell får vi heller ikke logikken in i denne 
sammenligningsfunksjonen. Uten forskjell får vi ikke de logiske sammenligninger, men med 
forskjell, forskjeller, får vi enten-eller, både-og, og, eller, ikke, lik med, hvis som alternativ likt med, 
og valget, og repeat, gjentagelsen, en gang til, av alle tenkelige like og ulike sammenligninger. Med 
andre ord: Vi kan ikke få lik og ulik uten forskjell, men med forskjell kan vi få like og ulike, det vil 
si likt og ulikt, eller to like og to ulike. Alt dette gjelder også for begrep som styrke og tetthet! 
 Det samme kjennetegner og kan erkjennes deduktivt for forestillinger og fysiske forhold, 
erfaringer og det vi kaller deduktivt og induktivt, slik at våre begreper om kjent og ukjent er om vi 
finner noe som er likt eller ulikt, og eventuell graden av dette, av mengden likt og ulikt med det som 
vi sammenligner med, for eksempel husken eller en viss enhet av noe. Forskjell er grunnlag for like 
og ulike, bestemt og ubestemt 1, det vi henviser og sammenligner med, og som vi gjenkjenner som 
kjent og ukjent som er avgjort av sammenligningen.  
 Gjenkjennelse og husk, hva vi sammenligner med, kjent som ukjent, er også grunnlaget for 
vår bevissthet, enten det gjelder følelser, variable sinns-stemninger, eller fysisk deduktive tilfeller 
som vi måler med de beste måleapparater og data-sammenligningsprogrammer, regnere, grafer, eller 
matematiske logaritmer og matriser.  
 La oss kalle det proporsjonalt virkende tabeller, eller sammenligningstabeller, eller sammen-
lignings-formler for fysiske og matematiske egenskaper. Teori og praksis. Det er kun når de fysiske 
parametere som vi benytter er like som utstrekning og bevegelse, eller samtidige slike, at vi kan få 
sikker het for at det finnes proporsjonale forhold. At proporsjonale forhold også kan stemme. Selv 
om vi gjør minimum feilmålinger som gir små avvik som kan bli store feil ved mange beregninger. 
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 Om utstrekningssammenligningene og bevegelsessammenligningene i hvert punkt, i hver 
posisjon og i hver kontinuitet vi sammenligner, ikke er like, at det ikke er slik at forskjellene som like 
og ulike følger hverandre, som om de er andre dimensjoner, eller at det ikke er det samme som gjelder 
for hvert punkt eller hver ny posisjon som bevegelse eller utstrekning, at forskjellene varierer, så vil 
vi ikke ha noen garanti for enheter og tallet 1 som like verdier, eller en ulik ener som kan stå i et 
forhold til en annen som lik eller ulik proporsjonalt. Denne kan være hva som helst eller variere. 
 Om bevegelsesposisjoner og utstrekningsposisjoner, punkter og kontinuitet av noe slikt kan 
vaiere, eller at det er tilfeldig, kan bli hva som helst som det neste har som verdi, så vil ikke rommet 
og bevegelsen kunne ha en årsak-virknings-sammenheng som gir oss noen sikkerhet for hverken like 
og ulike og med brudd i årsak og virkning, hvor neste del eller størrelse av rommet er eller bevegelsen 
er, så vil kaos og kosmos ikke være sammenhengende lengre hverken som kaos, kosmos, eller 
kombinasjoner av disse, fordi det ikke finnes noen binding mellom punkter, posisjoner, kontinuitet 
av rom og bevegelse, fordi enhver neste bevegelse og enhver neste bevegelsesmengde er uavhengige 
av hverandre, og vil neppe få kontakt, og om, kun for å straks miste denne.  
 Da den eneste muligheten for å danne proporsjonale forhold vi kan stole på er at rommet er 
seg selv likt og bevegelsen er seg selv lik, og proporsjonaliteten som slik forskjell også er grunnlaget 
for balanse, likevekt, at det er like mengder motvirkende forhold som danner balanser, så er det god 
grunn til å tro at vi har en tildels kosmisk-kaotisk vekslende utstreknings-bevegelses-aktivitet som 
bygger på at det er en likeens dimensjonalitet i dette, at vi har forholdet at enheter og variabler står 
sammen innenfor en sammenlignbar proporsjonalitet.  
 Vi snakker om den fysiske verden sine strekninger og bevegelser, og dens fysiske former som 
er deduktive, gjør vi ikke? 
 Dessverre gjelder denne logikken også for årsak og virkning og sammenlignings-muligheter 
også for logikken og graden kjent og ukjent også for bevisstheten og våre begreper. Ellers vil årsak-
virkning og menings-innholdet ikke stå i forholdet til noe kjent eller ukjent lengre, hverken som orden 
eller uorden.  
 Jeg vil gjerne tro at om MadMax skulle være med å beregne hva som i den fulle være-mulighet 
av rom og bevegelse, om så tid, romtiden og dens bevegelser, og retninger, så skulle beregne den 
samtidige steds-virkningen over alt, som random utstreknings-lengder og random bevegelsesmengder 
som ikke hadde noe med hverandre å gjøre, så ville han sikkert fort kunne bevise at rom og tid og 
bevegelse lengre ikke kan henge sammen eller bevirke noen proporsjonalitet som noen fysiske 
bevegelser eller form-endringer ellers gjør, og at årsak og virkning beviselig ikke kan henge sammen 
hverken som kjent kaos eller kjent kosmos, og ingen lover eller balanser vil finnes. Jeg må støtte meg 
på alle som kan det jeg ikke kan og det jeg ikke forstår i slike sammen-ligninger matematisk og rom-
geometrisk. 
 Det spiller ingen rolle om vi sammenligninger likt og ulikt som orden eller som random 
tilfeldige verdier, om dete er i forhold til punkter uten utstrekning, eller punkter med en tenkt 
utstrekning uansett form, eller om det gjelder posisjoner som særpreger at partikler eller energi-kilder 
har et sentrum med virkningsfelt rundt seg eller om det er kontinuerlig sammenhengende 
romutstrekning som en hel tilværelse uten posisjon og punktavbrudd. Det samme gjelder for de 
samme bevegelsesvirkninger eller energi/kraft-virkninger i rommet som kan endre posisjoner. Til 
slutt gjelder det samme for at rom, tid, bevegelse og styrke-form, objekt, er en enhetlig sak, at alle 
funksjoner gjelder for hvert eneste punkt og dets egenskaper i et objekt som flere punkter eller en 
kontinuerlig sammenhengende utstrekningsenergi. 
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 Men jeg ikke forstår alt i alle sammenhenger, så vet jeg hva jeg selv har som utgangspunkt, 
og hvordan jeg har tenkt på å angripe rom, utstrekning, tid og styrke-former ut fra denne stillingen 
som jeg har å gå ut fra slik. 
 Det finnes mange livssyn, tenkesett, tros-tilfeller på ukjente forhold, mystiske, som nettopp 
hevder en del slikt som de ikke helt kjenner til, at det bygger på det plutselig uten noen sammenheng 
eller fra intet og tomt uten sammenheng, og som splitter årsak og virkning, eller mål og kilde, slik at 
vi får slike tilfeller hvor en ikke finner meningen eller årsak og virkning, altså sammenheng i noe, 
fordi det ikke finnes en årsak og virkning, kontinuitet, eller sammenheng. I mange tilfeller har 
behovene deres ingen adresse, at de ikke gjenkjenner hva som er behov. Eller hva de skulle være godt 
for. 
 Fra gammelt av har årsak-virkning i naturhendelser, blitt sammenlignet med rekkefølger i det 
mennesker gjør, lager, og slik sett har vi blitt overbevist om at dette er samme sak. Det vil si at 
tenkning og hva vi vil er årsak og virkning det også. Men vi har satt dette inn i behovs- og bevissthets-
sammenheng slik at vi tilbakefører dette på naturhendelser, slik som at en stein løsner, der tyngdekraft 
og natur-kjemiske forhold forstås som ett ledd i en bevissthetskjede. Dette er fordi det gamle ordet 
mening, oversikt, forståelse, en kilde og et mål, som behov, også følger årsak og virkningsrekkefølger. 
Vi tenker altså ikke så nøye over at dette ordet mening betyr en årsak og virkning enten det er kjent 
eller ukjent rekkefølge.  
 Fordi vi ikke forstår hva som er årsaken tenker vi at den er ukjent, men vi beholder den 
oppfatningen at rekkefølger er en bevisst saksprosess og aldri noe annet. Mening blir da et annet ord 
for årsak og virkning uten at noe tenker over dette. I det vi så tenker oss at vi er årsak til det meste 
selv, og vi ikke kan tenke oss at noe skjer utenfor bevisste prosesser, så vil mening som årsak og 
virkning befeste vår ide om at kun bevissthet er årsaken. Dette gir god grunn for at vi leter opp 
skyldige mennesker og skyldighet hos et menneske ustanselig og bekrefter at ett hvert menneske ikke 
er fri fra skyld. At enten har vi fått et handicapp som straff av en annen bevissthet eller så gjorde vi 
det med vilje, eller var uforsiktige og det skal vi jo ikke være, uheldig-het er egentlig ikke helt godtatt.  
 Og som ansvarlig for rekkefølgen i kosmos, i stoffer, i naturen, egenskaper vi ikke kan noe 
for, så har da meningen, drivkraften, årsak og virkning kun mening, altså kun en bevisst årsak til 
rekkefølgene, at de er planlagt, laget med vilje og satt i verk som funksjon slik som vi oppdager 
sakene. Nå er det slett ikke sikkert at det er bevissthet som er årsak til hendelser, men at bevissthet og 
fysisk natur, begge er en virkning av en kilde, funksjon kraft, eller for den sakens skyld flere som kan 
virke slik som det gjør. Og her kommer selvsagt naturfysikere som mener at naturkreftene, 
naturlovene er indre årsak i alt.  
 De mener selvsagt da ikke at vi ikke kan lage, gjøre, skape form-endringer og virkninger selv 
som vi gjør ut fra behov og bevissthet. Men de mener ikke at bevisstheten, våre menings-innhold er 
årsak til eksistens og virkning, og at det samme gjelder for guder, at om slike skulle finnes, så er de 
ikke årsak til sin eksistens og bevissthetsevne, menings-egenskap, tross at det følger kjente og ukjente 
årsak-virknings-rekkefølger. De mener at det er en dypere funksjonslogikk i naturen som er årsak til 
hvordan noe er.  
 Men som virkende så vil vi med behov og bevissthet, og som meningsytring, være med å 
forme våre liv, samfunn, moralske regler, likt som at v påvirker andres liv eller påvirker naturen. 
Gjensidigheten er da stor fordi naturen også preger oss og våre betingelser, som kropp og livsevner. 
Det vil si at både arv og miljø har betydning som en gjensidig virkning uansett om vi mener noe om 
det og kan virke inn i spillet, eller om naturen, eller fysiske lovers årsak-virkning kan sette i stand 
tilstandene slik gjennom egne funksjons-muligheter.  
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 Vi får ikke noe svar på rommets gåte, tidens gåte, bevegelsesvirkningens gåte, eller 
styrketetthetsgåten gjennom denne prosessen, og heller ikke logikkens gåte. Vi forstår kort og godt 
neppe noe mer av dette, enn at vi kun passer oss bedre og får mer innsikt i mennesker og natur og 
moralske eller naturlig holdbare egenskaper, som forblir den grad av vårt faste holdepunkt i 
tilværelsen, supplert med gode følelser og vonde følelser, lyst og angst som gir oss trygghet eller 
utrygghet, reelt eller ikke, drømt eller virkelig, at vi tror på noe som vi mener er mer sikkert enn noe 
annet.  
 Hos de fleste religiøse noe godt, personifisert på-passer, en Gud skaper og livredder, gjerne 
for evig bevarelse av oss, eller at naturen slik natur-vitenskaps-troende gjør, at vi går tilbake til naturen 
som det vi oppstod fra og at dette er en varig prosess, med eller uten oss, hvor mange tror at døden er 
fast og endelig.  
 
 Slik sett kan vi si at en troende og ikke-troende skiller helt lag i det livs-egenskapene står på spill for om vi lever ett liv, eller 
gjenfødes, overlever, etc. 
 De som tror at vi ikke overlever når vi dør. 
 De som tror vi overlever når vi dør. 
 All grunn til å tro at en av disse er uriktige. Det kan være skjebnesvangert. I det første tilfellet kan tapet være størst på grunn 
av vågestykker. Mentalt kan det virke helt bedøvende ovenfor hensyns-tilstander, og likegyldig til døden, og for så vidt en viss trygghet 
for vedkommende. I det andre tilfellet er det krise. Her må det tildels stor urett til for å våge noe, ved unntak av en sikker død for en 
annen kan virke mot sin hensikt i å ta hensyn dersom en kan unngå senere vanskeligheter. Det siste, senere vanskeligheter som unngås, 
gjelder jo for alle parter. Men personlig sett vil den siste virke mest preventivt for å gå feil veier der livs-egenskapene settes på spil. I 
det første tilfellet kan en helterolle fort bli det siste en gjør. Men tro på et annet liv oppveier vel dette. 
  
 Nå er tiden inne for å vise til tester som er gjort med bevegelser, endringer, virkninger, tid, 
hastigheter, akselerasjon av film, og retardasjon av film. Å tenke seg noe i sakte film eller i hurtig 
film. At vi ser en blomst, eller årstider vokse frem på 20 sekunder, eller at partikler, kjemiske 
reaksjoner kjøres i sakte film slik at vi får med mye av det som hender. Størrelser, og hendelser kan 
endres ved bevisst tenkning som utprøving av forhold vi kan bli bedre kjent med. 
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Logikken 
 
 Logikk: Ofte sammenlignet med Fornuft eller Orden. Slik sett er logikk en orientering for å 
få oversikt. Vi må da sammenligne det vi ser, hører, føler, med noe vi finner kjent. Men det kan være 
at det vi finner er hel ukjent for oss, og at vi ikke vet hva vi skal sammenligne med. I den fysiske 
natur vil noe ha egenskap og form, slik som gass, likt vind, luft, røyk, eller vann, noe som er bløtt, 
vått og former seg med en likevektig vannrett overflate i et kar eller en grop, og ellers lette og tunge 
harde, myke gjenstander som kan være kalde og varme.  
 Form, egenskap, at alt dette ofte virker som at det har en størrelse, selv om vi ikke kan avgjøre 
dette i mange tilfeller, slik som når v ser havet, blå himmel, luften, eller nettopp det som alle disse 
former har, nemlig lengder, høyder, volum, avstander og retninger. At noe virker avgrenset og annet 
virker uavgrenset. Lengder går jo videre gjennom tingene og rommet. Tiden virker ofte lignende, 
alltid, øyeblikket, at den er her, virker kanskje evig, eller at den kan virke som bevegelser, som kan 
deles i takter og oppmåling for lengder og hastigheter.  
 Nous, fornuften ble knyttet til verdens orden, begrepet kosmos, dag og natt, at frø fra planter 
ga like typer, og det samme med de fleste dyr. At endringer kan være ledd på veien er utvilsomt. 
Eksempel er froskeegg, rumpetroll, voksen frosk. Puster med gjeller under vann, og som voksne har 
de stort sett lunger og puster i luft på land. At fra å svømme, begynner de å gå, og kvekker. Når vi 
ikke klarte å få oversikt, god forståelse, at noe var forvirrende, mystisk, at årsak eller kilde var ukjent, 
så ble begrepet uorden ofte brukt, særlig hvis det var mye uro og uoversiktlig.  
 Mørke, natten, mørket mellom stjerner på himmelen, og at alt dette sirkulerte som i en 
malstrøm eller virvel, sirkel, var uforståelig. Hvorfor det? I den forstand ble vær, årstider og stjerne-
himmel gjenstand for astronomi og forutsigelse da det fantes rytmer som dannet systemer. En storm 
kan være eksempel, jordskjelv, sykdommer. Slik uordnede og vanskelige saker å tyde, avgjøre noe 
om, kalte vi uorden eller kaos. I dag finner vi likevekt i energier i det vi kaller kaos og det vi kaller 
kosmos, som fysiske systemer, og energier. Allikevel er det mye uforutsigelighet i stormer, sykdom, 
død, farer. Meteorologer, geologer, astronomer, har til tider feilvurdert hendelses-forløp stort. 
 Viktig poeng er at vi har kaos og kosmos som en slags beskrivelse av orden og uorden, nous-
fornuften, og chaos, virvlende uorden, uoversiktlige tilfeller av hendelser. Vi kjenner til slike begrep 
som like og ulike, kjent og ukjent. I det vi bevisst skal forstå noe eller finne en sammenheng, så vil 
vi se etter like og ulike, kjente eller ukjente sider av alt vi står foran. Hvert ord vi finner på til en sak 
er for å gjenkjenne dette gjennom å gjengi lyder, ord, skrift, for det frembringer hva vi husker om slik 
sak. Videre vil både husk, bevissthet, sinnsstemninger, følelser, behov og sanser slå ut som 
sammenligningsfunksjoner. Logikken er å sammenligne like og ulike. Men selve logikken må da ha 
forskjeller som like og ulike bevisst, erfart eller lært, eller gjennom en tankeprosess. Like og ulike, 
tilpasset eller ikke, eller bevisst som er lik eller ulik, bedømmes av samme egenskap, at vi kan merke 
forskjell på noe som like og ulike. Både det å bevisst merke forskjell, og at naturen har slike forskjeller 
der likt og ulikt oppstår i det vi møter på, viser seg som like og ulike, 
 Men like og ulike er avhengig av den forskjells-funksjonaliteten som naturen og bevisstheten 
som oppfatter denne funksjonen, så merker vi oss likt, ulikt, kjent, ukjent. Grunnlaget for 
gjenkjennelsen også. Vi stiller som regel spørsmål ved hva som er forskjellen. Og for å merke forskjell 
eller at noe skal endres i naturen, så må forskjeller være der eller oppstå i en eksisterende 
sammenheng. 
 Årsak-virkning-sammenligningen. 
 Kraft energi styrke er det samme i måleenheter om tetthet og hastighet, bevegelse, settes til 
ved fysiske hendelser. Men ellers vil problemet være at styrke, tetthet, hastighet er udefinert, ikke 
målbart forklart, og ikke funksjons-forklaring til energi-transformasjonen. Raskt som tanken, en 
ukjent kraft, hastighet, warp-hastighet, ufo-relaterte ideer eller science fiction, en mengde ideer om 
viljeskraft og skapelseskraft.
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Tilfeldighet nødvendighet og uendelighet 
 
 Du vil kanskje si: At der den ene uendeligheten stopper, der starter den neste uendeligheten. 
Jo: Det kan godt være at vi kan gå uendelig innover mot det minste og uendelig utover mot det største. 
Grunnen er gjerne noe som ligner matematikken, det forrige, det neste, det videre, der vi lett tenker 
oss halveringer og doblinger av alt. Vi kan også tenke oss at vi går rundt og rundt i en sirkel, eller 
over i nye sirkler, og at slik gange er uendelig, ustoppelig. At det er endeløst rundt i sirkelen, inntil 
man hopper over i en annen sirkel.  
 Men at neste sirkel finnes, eller oppstår, eller at en sirkel går til grunne, hvordan har det seg. 
At uendelighet i tid er frem til nå, og fremover at den videre er uendelig, uansett om vi tenker 
vitenskapelig eller alternativ tid, åndelig tid, følsomhets-tid, behovs-tid. Men i hva starter og stopper 
noe, og av hvilken grunn. Altså av hvilken årsak og virkning stopper en uendelighet og avløses av en 
annen, eller går videre.  
 Med uendelighet innbefatter min altets-filosofi alle dimensjoner, alle ingredienser av 
bevissthet og natur, alle energier, at dette må være tilstede selv om en form opphører, og gir plass for 
annen egenskap. I denne sammenhengen møter vi begrepet tilfeldighet. 
 Tilfeldighet er nok ingen virkning, årsak, virkning, funksjon, virker regulerende eller like-
vektig, balansert, eller påvirkende i den grad slikt påvirker. I og for seg er dette meningsløst fordi 
mening og årsak-virkning betyr her det samme at det er en rekkefølge fra en kilde som virker til et 
mål som reagerer i et vilkårlig mønster, tilfeldighet. Egentlig en uorden, kaos i den gamle menings-
forstand. Ingen regulering. 
 Nødvendighet i den mer altomfattende sammenhengen betyr at årsak og virkning, funksjon, 
fungerer, virker, og i og med at det er orden gjenkjenner vi at flere veier av riktige sammensetninger 
fører til målet og ikke bare en, men følger årsak-virkning, den oversikt vi kaller mening.  
 Vi er sikre på dette når vi sier at det er en mening med noe. Og i det legger vi for det meste at 
en bevissthet styrer en slik orden, uten at vi tenker på hvordan bevisstheten kan fungere og fungere 
slik at det blir orden. Av den grunn vil vi for å befri oss fra å gruble, at tilværelsen ikke lar seg rokke, 
at vi selv gjør det beste ut av dette, selv om vi ikke forstår enhver årsak og virkning som virker 
uendelig. 
 Men tross valgfunksjoner, selektive egenskaper, så kan alt følge en årsak-virkning, noe vi 
mener er meningsfullt enten det er kjent, logisk, eller er ukjent, mystisk, hva som er årsak og 
bevirkende faktor.  
 I min altets-filosofi, erkjennelsesteori, hypotese, vitenskapsteori, differensialkraften er det 
tross kaos og kosmos som begge er tilstede, en klar årsak-virkning logisk, en balanse i vekslingene, 
selv om det ikke er bevisstheten eller den kjente natur som er førstevalg som styrer. En dypere 
funksjon tar seg av dette.  
 Differensialkraften har innerst inne, og som balanse kun en absolutt nødvendighet som årsak-
virkning og likevekt, men allikevel valgmekanismer, det vil si sammenligningsfunksjoner som fysisk 
tilpasning eller bevisstheten som er en sammenligningsfunksjon. Signal-ordenen bestemmer om vi 
har opplysninger nok, eller følger opp rote-systemer. Det foregår ved valg også, men det gjør ikke 
signalene og valg-funksjonene. De er ordnet på forhånd som du kan se av gjennomlesningen av 
differensialkraften. 
 I denne sammenhengen er det en absolutt tvungen grunnfunksjon, som gir orden, 
nødvendighet i likevekt og årsak-virkning, og gir oss det som vi kan si ikke er noen tilfeldighet. Men 
i differensialkraftens funksjon finnes det ingen tilfeldighet, u-vilkårlighet. Det er vilkår, sakens 
egenskaper og sakens reaksjons-muligheter ut fra påvirkninger. 
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 Differensialkraften er en fysisk teori, vitenskapsteori, som ikke er tilfeldig, og som er absolutt 
påfølgende ut fra sine vilkår videre funksjonelt og balansert likevektig, og er derfor en nødvendighet. 
Ikke at det er nød, ikke at det skal forstås som ut fra behov hva vi synes er nødvendig. Men prosessene 
eller virkefunksjonen er ufravikelig og absolutt konstant, en nødvendighet i forhold til alt. 
Tilfeldighet nødvendighet og uendelighet i forhold til hva som må skje.  
 I den forstand gjelder dette som grunnlag for både bevissthet og natur, ånd og materie. Med 
andre ord, så er differensialkraften like absolutt nødvendig og ordens-systematisk som det begrepet 
Gud har om at alt ikke er tilfeldig med tanke på orden. Forskjellen er at mens differensialkraften viser 
en absolutt orden slik, som mange vil si om Gud, at det er nødvendig ut fra en bevissthetsegenskap, 
viljeskraft, på samme måte er kraft og virkning ordnet i differensialkraften, men her ut fra en enkel 
logisk virke-funksjon. 
 Begrepet Gud som motsatsen til tilfeldigheter, det nødvendige, er ellers ikke definert, men er 
trodd og visst. Allikevel viser de gamle skriftene at det er en mengde tilfeldigheter og plutseligheter 
som mennesker og gud, engler, demoner, slett ikke er klar over, som mystisk eller tilfeldigheter uten 
at det oppvises reelle grunner. Det er langt mer tilfeldighet i gudenes oppførsel, deres uvisshet eller i 
irettesettelse av slikt som eldre og nyere guder, demoner, eller fra bibelens Gud.  
 Kort sagt at man kan velge mellom tilfeldigheter og nødvendigheter etter pass, forvirring, 
trass, vilje, hva det enn måtte være. En slik helhetlig ordensforstyrrelse lider ikke differensialkraften 
av tross selektive valgmekanismer som oppstår fra grunnstrukturen. 
 Om Gud sies å være årsak til at alt dette vi ser, virker, oppfatter, ikke er tilfeldig og at han er 
dets nødvendighet, årsak, så er differensialkraftens funksjon helt klar: Ingen tilfeldighet, men i manko 
og overskudd i bevissthetens selektive valg-mekanismer likeså som i den fysiske natur, så kan alt som 
ikke er vanlig gange inntreffe som det vi kaller tilfeldigheter, ofte grunnløse, mystiske, at det er ukjent 
hva som er årsak og virkning. 
 
 Ellers dobler vi alltid størrelser som sammenligninger og tror at vi forstår uendelig-
hetenes oppbygning ved hjelp av dette: Men dessverre, vi får ikke mer forståelse av å henvise 
til en maken som den vi vil forklare. I bunnen ligger det noe en funksjon samkjører alle 
egenskaper i en årsak-virkning som er logisk.  
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Bevisstheten del 2 
 Bevisstheten er både et kraftfelt, det vil si styrkefelt, eller det vi kaller et energi-felt, som alle 
har til felles at de har en kapasitet, driv-funksjonell virkning. Vi vet at vi gjennom denne bevisstheten 
får frem en holografisk virkning, det vil si minst en 4-dimensjonell virkning slik at vi kan se for oss 
romslige forhold i bevegelige formasjoner. I tillegg ser vi det samme som sansene forteller oss slik 
som at synet gir oss farger, noe som lukt, smak og hud ikke gjør. Men har vi sett et rødt eple vil vi 
huske dette og kan forbinde smaken med rødt. Det er mange slike ting vi kan oppleve. Om vi ser 
ekskrementer etter dyr kan vi senere forbinde dette med dårlig lukt eller fargen brun. Alle sansene 
våre blandes i samme opplevelse og har sterk virkning på sinnsstemningene. Mange tror sinns-
stemninger er upåvirkelige av natur-fenomener.  
 Ved siden av at bevisstheten er et styrkefelt, intensitet, gir endringsfunksjoner der sanser, 
behov og opplevelser, samt følelser er med i endringsprosessen bevisst, så trenger bevisstheten også 
å beholde inntrykkene sine lenge nok til at det kan foregå en resonans og kontinuitet for retninger og 
styrke-endringer, og sammenligne dette med hele vår behovsstruktur og tilstanden som disse er i. 
Resonansen vil om den er rask nok rekke å skape flyt i inntrykkene våre, og vil da kunne gi en 
sammenlignende fornemmelse av oss selv, altså hele sinnstemningsvirkningen vår. Et kraftfelt som 
står i resonans med innbyttende inntrykk kan gi oss et inntrykk av årsak og virknings-rekkefølgene. 
Om vi har dette på plass kan vi danne store og små meningsinnhold, som vi kan gjenta, huske, finne 
sammenlignbart med våre behov, og derfor føler at vi forstår noe. 
 I det vi hverken opplever noe, ikke spiser, lukter, har lyst til noe, kan vi bli tomme for energi, 
driftsvirkninger. Men bevisstheten virker slik at energi, preferanser, hendelser inn, drifter bevisstheten 
videre. Vi kan si det slik at i bunnen av en bevissthet som virker, så ligger det en slags søkefunksjon, 
en lete-funksjon, en sammenligningsfunksjon som er knyttet til våre behov. Våre behov trenger noe. 
Og da vil bevisstheten oppfatte dette og lete etter dette.  
 Å søke, lete, finne og forstå er sammenligningsfunksjoner. Behovene og driftene våre driver 
oss men ikke uten tilførsel av energi slik som mat, drikke, motivasjon, at vi finner en mening, et behov 
som kan dekkes gjennom dette. Behov og sanser setter i gang følelser, og følelser er igjen 
styrkeendringen som sammenlignes med behov fra kropp, naturkontakt, sanser, organer, fra husken 
vår, og det vi sammenligner når vi tenker på det eller ser noe, opplever noe uansett sans, gjerne 
gjennom skrifter, språk, lyder, musikk, lukter, eller regler, normer, hva vi må tilpasse oss blant alt det 
vi står ovenfor, enten det er loven, tro, bud, arbeids-metoder, samfunnsinstitusjoner og skjemaer, krav. 
 Uten energi i form av mat eller motivasjon, eller at behovene sender signaler om at vi må 
bevege oss, spise, drikke, følge med på natur, samfunns-saker, situasjoner vi er i, i forhold til vår 
holdbarhet, varighet, overlevelse, så vil vi ikke fungere så godt som vi kan. Noen ganger om vi trenger 
hvile ellers over så er det noe vi da kan trenge veldig godt fordi kroppen og bevissthets-funksjonene 
får restaurert seg, renset seg, bygge opp nye krefter om vi er slitne. 
 Både grunnfundamentets funksjon og den innholdsmessige virksomhetsfunksjonen til 
bevisstheten funger som sammenligningsfunksjoner av hva som kommer inn og som kommer ut, og 
det som behandles i vår bevissthet. Og vi kan tro hva vi vil om hva som er holdbart eller bli lurt på 
hva som er det rette. Noen ganger bør vi undersøke selv. Det finnes psykologer som har ment at 
livssyn er en livsløgn, eller at det er en form for vrangforestilling vi holder ut livet med. For å unngå 
realitetene som ABBA synger om. Helst ikke se, høre, snakke om, fordi det kan avle angst. 
 Vi er kanskje ikke forberedt nok eller at vi kan ha opplevd en altfor plutselig og farlig 
virkning fra noe, fysisk eller overaskende på sanser og bevissthet, selv fra noe slikt som å få 
vondt i magen. Traumer. 
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Aristoteles problem 
 
 Aristoteles problem, og samtidige løsnings-forslag på at vi har bevegelse, er merkelig. Han 
sier først at energiene virker konstante. At alt oppfører seg ganske likt det Newton sier, og 
Empedokles, og som er konsekvensen av gjenstridigheten i det samme virksomme overalt som 
Anaximander sier. Nemlig at det er en total væren, at bevegelsessummene er konstante likt som 
Pythagoras sier, og at dette oppfører seg som kraft og motkraft. At det til enhver kraft er en tilsvarende 
motkraft. Vi kunne i dag si det samme om at bevegelsesenergier er konstante, styrke-energier, og at 
disse har like mengder mot-bevegelses-energier, like mengder motgående styrke-energier.  
 Da Aristoteles ikke finner en grunn til at denne tilværelsen virker av seg selv, selv om han 
mener at den gjør dette, så mener han at det finnes en slags ubevegelig beveger som kan sparke fra, 
har evnen til å ha fast nok egenskap til at det går an å skyve noe, bevege noe, og denne innerste 
egenskapen kaller han en endelig drivkraft, energia. Hvordan energia som drivkraft klarer dette forstår 
han ikke. Han mener at naturens bevegelser følger årsak og virkning, og tydelig da at det er like mye 
i årsakens drift som det er i virkningens drift. På en eller annen måte. Han mener at alt er bunnet i 
bevegelse i formen at noe hender. Han sier at bevisstheten, tenkning, tar tid, og at det er bevegelse 
dette også, fordi politikere bruker så lang tid når de diskuterer før de kommer frem til enighet eller en 
løsning. Selv bevissthet, tenkning kobler han til at det neste hender, og mener dette er en bevegelse 
av tilstanden. 
 Aristoteles sammenligner universet eller kosmos sin energi med bevegelser, lignende at om 
vi har en full beholder, med et hull inn og ett hull ut, som vi godt kan sammenligne med klinkekuler 
som er like store, så vil materien, stoffet, virke slik som at hver gang vi putter en klinkekule inn så 
vil en maken klinkekule dette ut i andre enden, mens mengden klinkekuler i beholderen er konstant. 
Problemet er bare dette som også Aristoteles vet, at om vi har alt, en total væren, eller rett og slett det 
som finnes blir sett samlet, så finnes det ikke lenger noe som kan putte noe inn eller noe sted noe kan 
dette ut igjen. Derfor gjør Aristoteles slik de religiøse tankesett tilsier, og slik de som mener at kun 
naturen finnes med en egenskap, funksjon som er tilstede i det værende som virker. Dette blir da at 
enten Gud eller Naturen, har denne egenskapen alt i seg. Altså vil da drivkraften finnes inne det 
værende selv. Om det er i Gud eller Naturen er altså inntil videre ubestemt. Man tror, eller tror man 
vet, at det er Gud eller Naturen, men ingen funksjons-avklaring. 
 I tenkning, bevissthet, vilje-styrke, så finnes altså tanken om at hendelser og bestemmelser 
her, er deltagende i at vi kan skyve noe, og videe at mange tror at naturens hendelser har en slik 
bevissthet bak de mulige prosesser, og at det er satt i system bevisst. Problemet som Aristoteles har 
er dermed ikke løst. Funksjons-delen er ikke forklart. Vi vet alle at vi kan tenke, sammenligne, finne 
ut noe, om hva vi ønsker eller kan skyve og viser gjerne dette. Men det forklarer ikke det Aristoteles 
mener at bevisstheten og viljen, drivkreftene, virker. Ingen av disse ideene forteller noe som helst om 
hvorfor dette virker. Men det er tydelig at det er den værende eksistensen selv som har 
driftspotensialet i seg. Slik sett er forklaringene fremdeles slik at Gud og naturen her står i stillingen 
0-0, eller 1-1, uavgjort, og med manglende forklaring.  
 Det finnes ingen ting i Aristoteles forklaring om energia, drivkraft, som i hans begrep om den 
ubevegelige beveger som forteller oss noe som helst om hvordan den ubevegelige beveger kan virke. 
Det samme gjelder Plotins alt-overstigende, eller alt-overskrittende Gud, at det ikke finnes et døyt 
om hvordan viljeskraft, bevissthetskraft, eller bevegelighet kan virke, hverken som tanke, 
bevisstheten eller naturvirkende egenskaper. Her kommer den mystiske og logiske hendelse, 
funksjon, årsak, bevegelse hos Plotin ut som 0 forklaring. Dessverre gjelder det samme for Descartes, 
Bruno, Spinoza, Leibniz, Newton, Hume, Kant, Hegel, Marx, og Heidegger.  
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 Ingen funksjonsforklaring er redegjort for. Kun rekkefølgen av den bevegelige effekt kjenner 
vi til så langt. Vi kjenner også til rekkefølger i ønsker, tanker, bevissthet, og intuisjon, at det ene følger 
det andre, det at noe skjer, at det blir en forskjell fra slik tilstanden var bevisst eller som bevegelse i 
natur, den fysiske verden. 
 Men vi vet noe. Vi vet at egenskapen innebærer at noe værende blir forskjellig uansett om vi 
kaller det ånd eller materie. Uten denne egenskapen av forskjell så vil ikke hendelse, at noe kan skje, 
inntreffe. Dette kaller jeg en forskjells-funksjon. Vi vet også at dette innebærer at det blir en relativ 
forskjell i den virkelige tilstanden, i bevisstheten eller i naturen. En tankehendelse og en 
bevegelseshendelse og en virkningshendelse har det til felles innenfor samme verden, at det blir en 
forskjell fra tilstanden som var. Altså har bevegelse, hendelse, bevissthets-virkning, det til felles med 
det vi kaller drivkraften, at det blir en forskjell fra slik det var, at vi får det neste, at noe skjer er lik 
med at det er en forskjell fra slik det var, selv om det gjelder den samme tilværelse. Like godt som 
om det ikke regnes som den samme tilværelse. Men årsak og virkning binder leddene sammen til en 
overordnet sammenhengende tilværelse.  
 Da forskjells-funksjonen som driv-kraft-forskjell i bevissthet, og forskjell som bevegelse i den 
fysiske natur har samme funksjonsgrunnlag for drivkraft og som hendelse, at tilstanden endrer seg, 
så har vi to faktorer av forskjells-funksjon som alltid er tilstede som del av samme prosess. Dette er 
det jeg kaller en forskjells-tilværelse, altså at noe krever en forskjell i struktur, og at den virker, at den 
blir en forskjell fra seg selv, men fremdeles at alt er der som like meget totalt uansett endring av form, 
og at det oppstår en forskjell i tilstanden som drift av bevissthet og fysisk natur. At den ene er mindre 
eller mer usynlig enn den andre eller at den ene er større enn den andre spiller ingen rolle for 
virknings-forskjellen som er at det har blitt en forskjell i tilstanden. Noe har hendt, og slik virker 
bevissthet og natur. Viljen slipper ikke unna denne egenskapen 
 I det jeg analyserer rom, utstrekning, retning, avstand, og det samme med bevegelse, 
endringer, tidsmåling, tids-sammenligninger med behov, at noe hender, skjer, og alle former og 
egenskaper samme hva, til en lignende relasjon av forskjeller som blir forskjell fra seg som styrke, 
tetthet, kraft, energi-mål, drivkrefter, samt også bevisste funksjoner slik, til forskjells-funksjoner, så 
finner jeg først at tid, bevegelse og rom-utstrekning kan falle sammen som samme vekst-lignende 
funksjon, og om den er absolutt overalt alt, at den videre vil virke som en ekspansjonsfunksjon overalt 
likedan, som ett absolutt trykk. Om denne endrer seg, altså da må utveksle med seg selv, så vil den 
danne tetthetsforskjell av styrken sin i utvekslingene.  
 Dette betyr at drivkraft og styrke vil fungere som en logisk funksjon, der samme funksjon som 
forskjell blir forskjell fra seg, og danne utvekslingsstyrker, altså at romtiden som ekspansjonsfunksjon 
virker som styrke, drivkraft og danner de energiske feltvirkninger som er i balanse slik vi kjenner fra 
vitenskapen. Da jeg senere fant ut at alle disse forskjellsegneksaper gjelder for at vi skal kunne få to 
like eller to ulike, altså alle logiske variabler som er, er ikke, to like og to ulike, og at vi da får 
tilpasningen, sammenligningen, slik som kjent og ukjent, gjenkjennelsen, ble bevisstheten, 
intuisjonen og husk, minne, forståelig for meg.  
 Alt vi oppfatter noe som forstått og ikke forstått, kjent og ukjent, bygger på samme forskjells-
funksjonelle grunnlag. Både styrken, feltvirkninger, logiske funksjoner, bevisstheten som en 
sammen-lignings-funksjon ble forståelig. Nå virket dette mulig med både natur og bevissthet. Det 
som også ble mulig med uendelig med sammenhengende og kontinuerlige variabler i en slik felt-
styrke-forklaring var at bevissthet og natur kunne tilhøre samme grunnleggende feltdrivkraft. Det vil 
på sett og vis ikke lengre være så avgjørende å krangle om det er Gud eller Naturen vi må fremheve, 
men holdbarheten vår. Hva skader oss. Og hva er overdrevent skadelig.  
 Når og hvorfor er noe farlig og hvor farlig, og når er det bra nok. Vi kan klare oss med denne 
drivkraft-modellen: Ett sammenlignings-livssyn! Logisk. Dessuten gir denne kraftmodellen 
automatisk de fysiske lover. Det er verdifull viten. 
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Tall, operatorer, kvantitativt kognitivt, kvalitativt, komparativt,  
 
 At en differense finnes i alle begrep om tall. 
 Vi henviser, peker til noe, gjengir, kopierer en oppfattelse av noe, enten det er fantasi eller 
virkelighet, og vi kan også henvise til oss selv, hvilket vi gjør når vi lar ett tall, et begrep, slik som 
tallet 1, henvise til seg selv. Ved å vise til en, 1, vet vi ikke om den neste en, 1, er lik eller ikke om vi 
henviser til noe. Alt kan endre seg eller feiltolkes. Vi kan heller ikke vite om den som regner gjør feil, 
eller det skjer en teknisk feil i en kalkulator, eller et fjell blir utsatt for jordskjelv og raser ned. 
 Da 1 er ubestemt om begrepet mengder, 1 flokk, 1 tre, 1 likedan tre kan allikevel være mindre 
i høyde og vekt, om en peker til en hel, vet vi ikke om den neste hele er større eller mindre. En kan 
ved regne-eksempler bety to ulike gjenstander, størrelser. Det kan være en giraff, og et giraffbarn, 
men vi sier to giraffer. Hva vi henviser til kan være ulikt, eller de kan være like. At det er samme art, 
gjør at de kan regnes som like.  
 Det samme gjelder tallet selv, i det vi henviser til tall. Ett ettall kan være ulikt et annet om vi 
tenker verdi-innhold, størrelse på skriften, med andre ord at vi kan sette inn at innholdet i 1-erene er 
ulike. Vi kan da bestemme hvor ulike disse 1-verdiene skal være. Vi kan også bestemme at 1 skal 
være helt lik den neste 1, at de er like i verdi-innhold. 1 henviser uansett til situasjonsendring og 
oppfattelse, og vil inneholde den samme misvisningen ovenfor like og ulike som alt annet.  
 Om universet har utvidet seg til dobbelt så stort i utstrekning så vil gjentagelsen av den ene 
meteren som 1 meter, nå være to meter lang, og her er det ikke bare utstrekningen som er doblet, eller 
meterstokken, men benevnelsen 1, at det er 1 meter, må dele henvisningen 1 som del av forskjellen 
vi benevner som en meter. 1 har like meget verdi og måle-forskjell ved seg som peker til et objekt 
som det måle-stokkenes endring har hatt. Om vi sa at dette var 2 meter ville vi antagelig gitt et mer 
riktig svar, men ikke for de innbyrdes proporsjoner i den utvidede verden.  
 Men som opprinnelig utgangspunkt må 1 dele doblingsansvaret med meterstokken som 50% 
hver av feilberegningen. 1 har endret verdig. Egentlig kan vi ikke skille enheten og 1-tallet fra 
hverandre i det hele tatt som peker, slik at som forskjellig begrep så vil henvisning være 100 prosent 
stokk og 100 prosent pekeren 1. Det er ingenting som frigjør tallet 1 fra det deltagende ansvaret for 
at vi benevner dette 1 meter når det er 2 meter.  
 Til en viss grad skaper da Einstein et praktisk problem med virkelige praktiske tester og 
praktiske beregninger av fysiske lover når han henviser til at hastigheter og masser endrer størrelser 
relativt, blir kortere eller lengre, endrer tids-takten også videre i de fysiske virkelige hendelser som 
foregår rundt oss. Og når vi beregner dette vet alle fysikere at det kan være fra promiller til prosenter 
feilberegning av et nøyaktig tall, spesielt der mange hensyn, gjenstander og hastigheter skal beregnes, 
til og med i noe så greit som gps og radio-signaler, og stråling fra verdensrommet, varme og 
temperatur, og dermed aggregat-tilstandenes faktiske endring. 
PS Oddetalls-koblinger i organiske forbindelser, ikke minst fettstoffer, skyldes nok svært ofte at 
massekraft samles i sentrum av et atom-objekt, og ikke ytterst i elektronskallet. Hos beslektede lettere atomer 
betyr dette at molekylforbindelsen foretrekker å ha et midterste atom for kraftbalansens skyld molekylets 
tyngdepunkt som i realiteten også er det elektromagnetiske felts tyngdepunkt. Dette kan endres en viss del ved 
at det er mer ulike atomer, eller samme type atomer i en forbindelse. Der spenninger binder en større 
samligning forskjellige atomer sammen, faller ofte dette forholdet ut igjen, fordi det kan inngås så mange 
nøytraliserende koblinger eller avsetnings-baner for elektromagnetisk transport. Balanseutjevninger. 
 I likevekten for stoffer i en celle, så kan det virke som tyngdekraften nærmest er ugyldig. Men 
atomene som henger sammen merker den kraftige kjernekraften godt, ikke bare elektrostatiske 
virkninger i molekylet. Utad kan spenningsmengde samles fordelt slik at en enden er positiv og den 
andre  negativ, begge positive, begge negative, men dette fordeler seg også rundt hele molekylet i det 
forholdet at alle atomer har en overflatespenning grunnet elektronskallet, eller manko på dette slik at 
den positive ladningseffekten begynner  å dominere en side av molekylet, eller deler av molekylet. Ps: 
kommer videre frem i Hovedbok.
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Paradigme 
 
 Paradigme betyr referanser for forståelse av alle bevissthets-begrep og lignende begrep om 
mål og måleteknikk, men også å merke forskjell, slik intuisjon, sanser, behov og bevissthetens 
funksjoner gjør. Både fysiske forhold, det kjente og det ukjente, og bevisste begrep vi har, fungerer 
som sammenlignings-funksjoner for det vi oppfatter som like og ulike, at noe er eller ikke er tilstede 
som virkelighet eller mulighet.  
 Dette betyr at samfunnsvitenskaper, psykologi, nevrofysiologi, hvilke referanser som benyttes 
for å underbygge livssyn, eller science fiction, har sine paradigme-rammer. De inneholder veivisere 
og midler, retnings-anvisninger som viser til byggeklosser som gir det faget, fantasienes innhold, og 
de tekniske og vitenskapelige løsninger som passer ut fra grunnfunksjonen vi her henviser til når vi 
argumenterer for slik vi mener noe er eller må være, eller som kan være riktig løsning. Så langt vi har 
kommet innen et forståelsesfelt så er det også det beste vi klarer å forstå, tro eller vite.  
 I vitenskapen vil forholdet mellom rom, tid, bevegelse, og styrke-former, energiene, i naturen, 
kalt den fysiske natur med sine lover, være slike paradigme-faktorer. Faktorene er regnet som bygge-
stener i forståelsesbildet, og samarbeids-forholdet vi kan utlede for forholdet mellom faktor-delene, 
slik som mellom relative romtid-energi-felt, er det som skaper forholdet mellom bygge-stens-
funksjonene vi henviser til og så langt dette byggverket kan strekke seg for å forklare virkningsforhold 
i naturen fysisk, det som kalles paradigme-feltet, eller som gir grense for forklarings-evne, 
paradigmerammene. Grense-sonen for hvor langt forklaringene strekker til ved hjelp av funksjons-
faktorene kalles også paradigme-beltet.  
 Thomas Kuhn var den som i bok 1962 forklarte det slik ved begrepet paradigme-rammer og 
paradigme-beltet, for å vise hva fysiske referanser og funksjoner vi kjente til holdt seg innenfor som 
en viss logisk sammenheng vi kunne forstå endel av. Han mente også at dette forklarte 
gjennombrytende forestillinger om jorda, materien, verden, himmelrommet, kosmos, altså som 
fysiske funksjoner og bevegelser i naturen, de nye verdensbilder og forståelse av fysisk natur, som vi 
kunne etterprøve, måle, så langt det virket holdbart. Men det er ingen sikkerhet for at de som med 
sine forskjellige livssyn skulle utlede forståelse av nye innkommende data om verdens fysiske forhold 
ville trekke riktige konklusjoner om den samme fysiske naturen.  
 Troende og ikke-troende legger også til grunn sin holdning til hva de tror bevirker årsak-
virkning i naturen. Det kan være enighet om virke-felt, virke-måte, det samme vitenskaps-syn de 
bedømmer og i samme tidsperiode og i samme fakultet, eller som autodidakt, selvlærte, har som 
møterom der de deler meninger. Men at de allikevel har helt forskjellige oppfatninger av hva som er 
grunn til at det virker, og hvordan det virker som innspill fra underliggende årsaks-funksjoner til det 
som er et mønster i naturens fysiske hendelser. Gud, eller Naturen selv, eller ukjente prinsipper, 
logiske og mystiske årsaker til at noe virker. 
 Paradigmeskiftet er når noe kan beregnes, bevises, forklares, stort sett i så sikker grad at de 
fleste troende og ikke-troende interesserte, fagfolk, vitenskaps-forskere, tilslutter seg et nytt 
oversikts-syn for naturens fysiske regler, kosmos/kaos, hvordan grunn-funksjoner, nye brikker, spiller 
sammen og danner grunn for slik de ser sammenheng i natur, kosmos, fysisk sett. Å tilslutte seg nye 
betingelses-rammer for den fysiske natur-forståelsen vitenskapelig sett, betyr å måle, beregne 
matematisk, geometrisk, logisk deduksjon, måleapparater. Forskere og andre kan etterprøve dette så 
langt de tror sin forestilling ved den nye veien er holdbar. Med tiden finner vi stadig ut mer.  

Dette fører til nye funksjoner å ta hensyn til som ikke er forklart tidligere, og om det nye synet 
forklarer dette på godkjent måte av gruppene som arbeider med slikt, så vil dette på den ene siden 
bryte paradigmerammen, sprenge paradigme-beltet, skrå-sikkerheten vi hadde tidligere, og føre til 
aksept av et nytt syn på funksjoner i naturen og hva disse funksjoner er i stand til. 
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 Ut fra dette nye synet må det normalt bli forklaringer som vi kan beregne, finne ut mer av den 
fysiske naturen og dens lover og oppførsel enn vi kjente til tidligere.  
 Det er helt klart at Anaximander sprengte et slikt rammebelte 600 fkr. Han kom med et felles 
grunnprinsipp, funksjon for rom, tid, bevegelse og former, balanse, gjenstridighet, motkrefter som 
innebærer et universelt relativt system for romtidbevegelser, og han mente at livet kunne ha utviklet 
seg i mudder, og endret seg i takt med at jorden eldes. Da mente han det måtte ha vært en lang 
utvikling når menneskebarnet var så forsvarsløst ved fødselen. Han ga altså en relativitets-teori og en 
utviklingslære alt 600 fkr. 
 De neste som gjorde noe med betydning for et fysisk verdens-syn, var Anaximenes, 
Parmenides, Pythagoras, viktige biter fra Empedokles, Heraklit, Anaxagoras, og ikke minst hva 
direkte tester angikk, Demokrits argumenter og syn på begrep om atomer. Platon og Aristoteles gir 
oss visse begrep om former. Men Aristoteles er den som skiller vitenskapen ut som egen fag-disiplin 
der beregning, måling, riktig måleutstyr og metode var viktige faktorer.  
 Han ga nøye beskrivelser av hva han kalte årsak og virkning, at bevegelsesrekkefølgene var 
hovedfunksjon her, og at bevegelse var ale hendelsers årsak. Både i bevisste tankerekkefølger og ved 
fysiske observasjoner. At ting tok tid. Da bevegelsen var alle hendelsers årsak mente han at en 
grunnfunksjon måtte være en ubevegelig beveger, noe som kunne få et fraspark, få frem dyttet, en 
bevegelseskilde han så som alle tings årsak og drivkraft, som han kalte energia.  
 Energia er funksjonen som skaper energiene eller bevegelses-energiene. Ikke at en energi 
virker i forhold til like mengder mot-energier. Aristoteles mente at også at den totale energimengde, 
drivkraft, var konstant. Energia, det første dyttet i det hele tatt, funksjonelt, første virkning. 
 Både Euklid, Arkimedes, tidens astronomer og matematikere, falt for Aristoteles lære som var 
vidt spredt, ikke minst ved de gamle fakulteter og ved biblioteket i Alexandria som også fungerte som 
universitet. Her var også mange filosofer og filologer, språk-tolkere, og menings-tolkere, med mål å 
finne ut hva som var den virkelige meningen eller metoden som de fant fra langt eldre dokumenter. 
Dette er tiden mellom 300 fkr til vestlig tidsregning år 0. (300-0 fkr.). 
 Det blir sære kår for vitenskapen mellom år 0-1100-tallet, kanskje frem til 1500-tallet, mye 
grunnet eksperimenter på mennesker i vitenskapens navn og fordi viten ble brukt til våpen-utvikling, 
krig. Fra 1200 ekr til 1600 er det en renessanse av gresk-romersk viten, og teknologi, og her hører vi 
om Roger Bacon, Flere franske studenter og lærere som utprøver forhold med bevegelser, 
Boktrykkeri, Leonardo da Vinci.  
 Vinci mener at han har pekt på hva slags forskjellige bevegelses-former, krefter, som finnes, 
og finner gravitasjon, elektrisitet og magnetisme som svært interessante. Og det er all grunn til å tro 
at Copernicus, Columbus, Tycho Brahe, Galilei, Kepler, Francis Bacon og Descartes spesielt ble kjent 
med dette i forholdet til fysiske bevegelser og gravitasjon, noe som Empedokles, Pythagoras, 
Arkimedes, Euklid hadde berørt, der Aristoteles modell ble regnet som suveren gjennom hele tiden 
fra 300-tallet før vestlig tidsregning til 1600-tallet.  
 Det er disse sine tanker som gjør at Galilei, Kepler, og spesielt Leibniz og Newton gjør sine 
gjennombrytende oppdagelser rundt 1690, der tiden fra 1700 til 1900 virket enerådende ut fra 
Newtons mekanikk. Fra 1890-1910 skjer endringen i det fysiske verdensbildet da Einstein med 
Relativitetsteori, E=mcc, lyset som hastighets-konstant-referanse med mer, samt gravitasjonslovene 
og feltlovene for massevirkninger kom i slutten av 1915, presentert som kosmisk teori i 1917. 
 Det er helt klart at Galileis oppdagelse og Descartes sammenfattende syn er et paradigmeskifte 
i historiens syn på den fysiske naturs betingelser, likedan at Newton knesetter et holdbart paradigme-
brytende syn på all fysisk natur vitenskapelig, og at atomteoriene og kjemien fra rundt 1800 og 
standardiseringer av enheter, og videre kjemisk, elektrisk og magnetisk forskning, lys og temperatur, 
skaper et paradigmeskifte som forståelse av natur-oppførsel fysisk-vitenskapelig.  
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 Med Maxwell-Lorentz-Planck-Einstein, endres oppfattelsen mot et nytt paradigmeskifte, ny 
verdens-forestilling, Ett nytt syn på den fysiske natur og romtid-forståelse, samt feltvirknings-
forståelse. Tildels ligger også Diracs Kvantefysikk som den spesielle relativitetsteori inn under den 
samme relativitets-teori-oppfatning. Hawking viser det samme for Einsteins Generelle Relativitets-
teori, at kosmos, sorte hul1l, energi-ekvivalens, fungerer også i kosmos.  
 Så sent som i 2016 ble de første gravitasjonsbølger målt fra sorte hull, og i 2017 det samme 
fra nøytron-stjerne-kollisjon der lyset og gravitasjonsbølgen nådde oss likt etter hundrevis av 
millioner års reise, at gravitasjonsbølger og lysbølger da må ha samme hastighet.  
 Det hadde vi alt målt for tide-vanns-effekter, ved månens gravitasjon. Også at elektroner går 
over i lysbølger og at lysbølger i høy energi endres til elektroner. Videre forklaring om partikler finner 
vi andre steder, blant annet i boken differensialkraften. Ellers alle data fra CERN, Esa, Nasa, 
astrofysikk, mineralogi, biologi, fysikk, kjemi, generell atomfysikk. 
 
  Hurtig halvt riktige tillegg her. 
 Om rasjonalitet og irrasjonalitet, så er det Karl Popper, Thomas Kuhn, rasjonalist, Lakatos, 
Feyerabend - alt er tillat, og Ernst Mach som uttaler seg om det mest viktige. Deres rasjonalitet og 
irrasjonalitet handler jo i den grad om hva de tror er sant eller usant, at det rasjonelle skal virke logisk, 
og at det irrasjonelle skal virke mystisk, at det er rimelig kildegrunn og rekkefølge eller ikke, altså 
om det er orden eller uorden, kaos eller kosmos i gammel betydning.  
 Det er bare det at sammenligningsreferansene mangler i høy grad. Der Popper og Lakatos 
mener at det er rasjonelt, en logisk funksjon og forståelsesmulig natur, så mener Kuhn og Feyerabend 
at det heller er mystisk og ikke mulig å finne ut av naturs grunnfunksjoner eller årsaker. Alle mener 
at de kan finne veiledende lover.  
 Men som Hume og Bertrand Russell så er det meste vaner, uforutsette brytninger inntreffer, 
og vi skal være glad for at sannsynlighets-beregninger og oppmerksomhet er på plass ovenfor naturen. 
Kuhn viser til at ny forståelse av naturen eller vitenskapelige data til tider endrer helt på den 
alminnelige oppfatningen av fysisk natur. Og for den sakens skyld begrep og forståelses-innsikt, 
forståelse av bevissthets-begrep.  
 Endringene i det vitenskapelige fysiske funksjonsbilde, gir nye grunnfunksjoner og nye 
grenseforståelser av den fysiske verdens oppførsel, og dette er grunnfunksjoner som er byggeklosser 
for hvor langt og organisert de kan bygges ut som naturfunksjoner, og kalles et referansesystem, 
koordinatsystemer, funksjonsverdier som også er de referanse-faktorene som kalles 
paradigmefunksjoner, paradigme-faktorer.  
 Kuhn mener at nye verdier gjør at et helt nytt mønster og struktur vil bygge seg opp om alt 
nytt tilsier dette, til et nytt syn på natur-funksjoner og lover. Det nye fysiske naturbildet er da et nytt 
paradigmefelt. Både grunnfunksjoner og kombinasjonene de kan bygge ut skaper rammen rundt hele 
det nye fysiske naturbildet og er paradigme-sonen. Det som er funksjonelt for tønna og oppe i tønna, 
mens tønneveggene er grensen, paradigmebeltet.  
 Et nytt syn kan strekke seg lengre. Og da sprekker beltet, tønneveggen, og slik sett så er nye 
paradigme-faktorer og nye data, noe som sprenger en altfor innskrenket forklaring eller lov-modell, 
og de nye faktorene benyttes til å bygge et helt nytt system etter at en er sikker på at det må fungere 
slik. Et paradigmebelte er sprengt og en ny paradigmesone dukker opp, som fremdeles forklarer de 
gamle verdiene, men også de nye forholdene som det gamle ikke kunne forklare.  
 Feyerabend antyder en viss irrasjonalitet, mystikk selv. Han sier at alt er tillatt. Altså som 
utprøving og tanke i fysikken, for å finne ut av noe. Han har likedan som de som mener at noe spesielt 
ikke er tillat, eller at alt ikke er tillat, ganske lite logiske eller legitime avtaler med naturen eller med 
skriftene som tilsier dette. Alle som mener at for seg selv er alt tillat, så er den logiske og legitime 
grunnen borte. Vi kan fint dekke våre behov, men det har ikke med noen spesiell tillatelse eller ikke 
å gjøre.  
 



82 

 Tillatelsen er her en oppfatning av at en har gitt seg rett, eller noen har gitt seg rett, eller 
naturen har gitt seg rett til alt og hva som helst i vitenskapens navn. Men slik sett kan vi fort sprenge 
av oss handa selv, eller stryke med, lure andre til å risikere det samme, slippe atombomber, og som 
religiøse her sier, «å, gud vet hva». Det er i alle fall ikke lenger noen moralske hensyn og sikker 
holdbarhet for vitenskapelige funn, at de er riktige, så hva i all verden menes med tillatelse.  
 Mach sier dette om Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, deres rasjonalisme-ir-rasjonalisme-
kamp om naturen er logisk eller mystisk, deduktiv hele veien eller ikke for innsikt vi kan tilegne oss: 
Alt de gjør er kun tanke-økonomi, altså å lette på løsningsveier eller forståelse av den fysiske natur. 
Men her glemmer også Mach at bevisstheten og naturen er sammenligningsfunksjoner.  
 Mach mangler logiske referanser her, eller om vi vil, referanser, sammenligningsgrunnlag i 
det hele tatt. Vi må angripe alt dette an ved ny analyse av disse begrepene, og erstatte de med hva de 
peker til. I alle fall en et dybde-dykk i naturen. Praktisk, logisk deduktivt, og muligens forståelig.  
Vi forstår sikkert at dette også handler om kilde og mål, årsak og virkning, eventuelle 
rekkefølger eller innvirkninger som endrer rekke-følgene i hendelser, altså ulike faktorer av 
årsak og virkninger. Ikke minst om naturen innehar disse funksjoner selv uten at det betyr at 
det er bevisst planlagt, noe som det er alminnelig å debattere, krangle om, i vitenskapen.  
 

Konstantene 
 
 Alle konstanter som vi finner i naturen er på grunn av en 50-50 prosent balanse mellom de 
tilstander som måles. I en god del tilfeller finner ikke forskerne ut hvilken balanse det er snakk om 
eller hvilken lille måle-regne-feil som skaper disfavør, slik som med Plancks forhold til e=mcc 
gjennom lysfrekvensenergi som viser E=hv. En liten masse-mengde mangler. En måledata-feil 
mellom kg watt og ampere watt eller at den savnede masse går i sirkulasjon i den indre delen av alle 
partikler i et likedant trykkrom som gravitasjonsrommet har lokalt.  
 
 I mange tilfeller settes manglene inn som konstanter fordi at de gjentar seg, men de tilhører 
da uansett balanse-forholdet. Forskerne må finne hvilken balanse slike konstanter forholder seg til 
som felt-adferd! Når det gjelder ekvivalensen i et konstant energirom, fysiske lover, så betyr adskilte 
energiklumper at det virker noe ubalansert allikevel, men da glemmer de at det mellom felt a og b 
som utveksler, eller alle felt abcd rundt felt x, skaper x-feltets krumning og partikkel-samling.  
 
R Bergersen 
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Balanse, likevekt, bevegelses-hastighet. 
 Oppmerksomhet, absolutt!  
 
 Vi vet at en motsats til et Absolutt Ingenting, ingen bevegelse, ingen forskjell, og at tilværelse 
og eksistens da betyr absolutt forskjell, og absolutt bevegelse, total bevegelse eller om vi vil uendelig 
bevegelse. Dette er også årsaken til at en slik fødsel aldri kan ha hendt. Effekten er der hele tiden, 
alltid, eller konstant, evig, funksjonelt. Gjentagelsen kan ikke foregå inne i den andre fødselen heller. 
Da er alt fullt mettet overalt. 
 Om vi har en slik utstrekning-vekst-funksjon, som blir uendelig i utstrekning, eller absolutt 
og uendelig hastighet, bevegelse, så betyr dette i første omgang at det er en og samme absolutte 
bevegelse overalt, eller det samme absolutte trykket overalt, om vi så vil kalle dette uendelig høyt 
trykk. Poenget er bare at det er full bevegelse, at det er full trykk. Mettet. Hvor raskt eller sakte denne 
endelige hastigheten er, bevegelses-kapasiteten er til dels likegyldig. Det vi vet er at det er bevegelse 
overalt og at bevegelsen er en, og bare en hastighet, eller som ett og bare et absolutt romslig trykk.  
 På denne måten kan vi sette en uendelig utstrakt bevegelse til verdien 1, maks, som hele tiden 
må differensiere seg som retninger da lik mengde av bevegelse og trykkvolum, betyr at vi har likevekt 
i energier, kraft, og at utvekslinger da betyr like mengder kraft og motkraft, eller like mengder 
bevegelsesvolum som skifter ut med likedan mengde bevegelses-volum, samme tetthet totalt, likt som 
kraft og motkraft i balanse, like i styrke, energi. Dette tilsvarer at bevegelses-energier er lik et likedant 
totalt volum mot-bevegelses-energier. 
 Dette betyr videre at alle utvekslinger danner virvler og kule-former inne i seg, alt etter som 
det er likevekt kun i motgående retninger, likt overflaten på vannet, som gir vertikale virvler, eller 
som overskudd av dragsug eller bølgetrykk, at det er lik mengde trykk fra alle kanter slik at det dannes 
en kule-virvel, en rotasjons-kule i rommet.  
 Ergo dannes det turbulens, altså trykksirkulasjoner i utvekslingene, stort sett overalt. Men 
helheten rører lite på seg i forhold til de underliggende utvekslingsstrømningene som må til. Det 
beholdes sålede et ganske omfattende overtrykk overalt i forhold til alle utvekslingsstrømmer som 
skjer på lavere nivå og i mindre mengder. Men slike utvekslinger vil også danne balanserte 
feltstrømmer mellom hverandre og den totale trykk-kraften, der understrømmene er brøkdeler av 
hovedstrømmene av maks trykk. Det er disse utvekslingsstrømmene som finnes på lavere nivå og 
som ut fra sin mengde danner sine egne lokale turbulenstrykk, det vil si mest mulig balanserte lokale 
trykkturbulens-soner. 
 Romtrykksoner vil slik kunne virke bølgete eller kornete. Alle trykk som skal passere gjennom 
et slikt landskap må en måte bølge litt, og denne bakgrunns-effekten har nok en god del å si for en 
viss frekvensdannelse i hvilket som helst feltrom. Vi kan også si at dette ikke er så merkbart på et 
grovere oppbygd stoff-nivå, fordi alle forplantninger og objekt-dannelser i en slik feltstrøm, vil ha 
balansen som en tilpasning mellom sine deler. Summen av grovere mengder virkninger som arbeider 
med balanse vil drukne grunnstrømmene, selv om vi kan si at lys absolutt er frekvensnivå som kan 
være del av et slikt grunnlandskaps trykk som vi kan oppfatte bra.  
 Det kan jo bli vanvittige forskjeller på trykkturbulens-styrker i slike mindre utvekslings-
strømmer. Foreksempel kan det være et trykk i det vi kaller vårt kosmos, med for eksempel et trykk 
vi kan sette til 10000 trykkenheter, mens det i et annet univers kosmos, eller et annet sted, kan være 
et trykk, med lavere eller høyere turbulens som er bare 1 prosent av dette, eller er 1 million trykk-
enheter som er hundre ganger sterkere enn vårt trykk.  
 Om vi har utvekslinger som gir oss et trykkfelt med den turbulensen vi har i vårt kosmos, og 
vi vet at trykkfelt må balansere med hverandre, så betyr dette at likedanne utvekslingsfelt rundt vårt 
kosmos neppe er særlig store i trykkforskjell, men nok til å danne vårt system som et mellom-trykk 
mellom et sterkere og svakere trykk enn det vi har i vårt kosmos.  
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 I det strømninger er til-pasnings-strømninger, balanse-strømninger, så vet vi at balansen alt er 
opprettet før disse turbulenser i rommet, det vil si før former i romslig utstrekning dannes, og før 
bevegelse i utstrekningen som objektenes årsak og virknings-bevegelser som romtid-form-feltstyrker 
oppstår. Altså at den underliggende drivkraften alt er maksimert, balansert, og på plass før årsak-
virkning finnes i utstrekningen: Det vi kaller den uendelige hastighetsårsak, fordi alt er allerede til 
stede: Dette er diskusjonene til Bohr og Einstein, hvorvidt noe er på plass organisert eller ikke.  
 I og med at to systemer fungerer samtidig, både den lokale endringsbalansen og den 
underliggende balansen så har både Bohr og Einstein rett, alt ut fra hvilke av disse systemene 
utvekslingene skjer med. Enkelte forhold må forholde seg til grunnbalansen ganske så absolutt, mens 
andre kan fordele seg i hvilke mengder som helst. Så både parr-partikler, mot-parr, og enkle 
forbindelser kan oppstå i feltlandskapet eller opphøre i feltlandskapet. Se det som at stoff smelter til 
en tynnere flytende energiform enn det vi klarer å oppfatte som masse, men at energiene er balansert 
tilstede i lik mengde allikevel. 
 Dette stykket kan med stor fordel leses hundre ganger. Det kan også med hell diskuteres 
drøftes, og ikke minst gjennomgå konfrontasjons-utprøvelser. Jeg er ganske sikker på at man kommer 
frem til at matematiske og geometrisk, og som balanse-energi-lover i fysikken, samt i enhver logikk 
vil finne at disse balanserte forholdene stemmer og at det er forskjell på grunnbalansen og den 
utskiftende vekslingen.  
 Differensial-funksjonen som den type grunnfunksjonen til differensial-kraften er, er faktisk en 
slags bevisføring som alle bevisføringer må forholde seg til, for å se om noe går i takt med dette, bare 
opprettholder deler av dette eller går imot dette som logiske satser. Denne grunnfunksjonen er den 
eneste som kan garantere balansen overhode for et system, og da ikke minst som grunnfunksjon til 
differensialkraften som gir romtid og fysiske lover lik fysikkens og Einsteinske transformasjons-felt-
lover som innebærer en mengde av de andres lover, og det samme treffer vi ved kvante- og kvark-
fysikken, elementær-partikkel-fysikk, Dirac, planck-fysikk, altså også Hawkings fysikk, at alt dette 
bygger på lignende balanseringer eller ekvivalens i energi. 
 Vi ser grunnet balanse at om Cern finner at summen av partikler som elementær-partikkel-
oppdelinger som partiklenergi-balanse lokalt et sted der et eller flere partikler forholder seg til 
hverandre, at en slik balanse forteller ikke noe om det finnes andre univers utenfor oss, eller om det 
oppstår overgangsforhold som vil virke slik multippelt som Hawking har vært inne på. Men det 
samme gjelder Hawking: At om det er ubalanse et sted behøver dette ikke å bety at det er noen 
multiple univers.  
 På den annen side vil det i mikrokosmisk mål-stokk eller makro-mål-stokk finnes likedanne 
muligheter for dannelser som vi har i vårt univers, at vi like godt kunne vært en celle i et 
makrounivers. Eller at det et univers blir født og dør i det vi oppfatter som en gnist. Skal si det går 
unna. Det viktigste er å kjenne til forholdet som feltvirkninger kan danne i det hele tatt, og hvordan 
disse feltforskjeller forholder seg til hverandre slik som med partikkeldannelser og ekvivalente 
forhold i et ellers likedan tett, energifullt, og bevegelige balansert felt-virke-system. 
 Dette gir en mulighet til å trenge et steg videre inn i bevissthetsfunksjonen også. Grunnen er 
at alle forskjellige energi- og kraft-oppførsler på alle nivåer finnes, og det finnes ingen begrensning 
for at farger, sanser, behov, og sammenligninger kan oppstå som et samlet bevissthetsfelt, en spesiell 
sammenlignende feltvirksomhet, en styrkekraft som fornemmer og oppfatter sine egne kraft-
virkninger mens de utøves. I så tilfelle så er også bevisstheten et affekt-system som det er vanskelig 
å oppfatte sammenhengen til mens den pågår, akkurat slik som når vi stikker oss på en nål.  
 Men den logiske funksjonen og mest mulig ro, gir oss muligheten til å innse at den 
oppfatter seg mens prosessene pågår. Det viser at dette er effekter som gir effekt-respons, 
resonans gjennom seg. Og dette settes sammen av signaler på en plattform, eller med 
signalvariabler fra behov, husk, sansesystemer, og helhetskombinasjoner av inntrykk, 
sinnstemningspåvirkende saker som er bundet til angst, lyst, smerte, behag, godt, vondt, altså 
en litt mer individuell fleksibel virkende variabel funksjon. 
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Rom-tid-felt-styrke-formasjons parametere. 
 
Forklar alle random-tilfeller som umulig for ett og samme produkts parametere. 
 
 Vi får ikke utstrekning uten forskjell. Vi får ikke bevegelse uten forskjell. Vi får ikke tid som 
del av utstrekning og bevegelse, hastighet, uten forskjell. Eller som prosess. At vi snakker om 
drivkraft, energia, energibevegelser, kraft, styrke, tetthet, kalt VIRKNING uten forskjell. Alle disse 
er differensial-funksjoner og det er de også i produktet rom-tid-stoff, eller rom-tid-feltstyrke-energi. 
Dette gjelder i en fysisk verdens utstrekning, både for utstrekningen, tiden, bevegelsen, og form-
virkninger, styrke-energier. Alle har sin tilstand, det forrige og det neste. Retninger. Destinasjoner. 
Preferanser. Referanser.  
 Dette gjelder uansett, her og der, et punkt, flere punkter, alle posisjoner og for all 
sammenhengende ubrutt kontinuitet uendelig eller ikke. Det vi kaller en fysisk rom-bevegelsestid-
energi-verden med utstrakte og videreførende virkninger som vi ofte kaller årsak og virkning. Årsak 
og virkning er en differensialfunksjonell prosess, og som regel sammenhengende, men gjelder for 
punkt, posisjon og kontinuitet. 
 Om det ikke er differensfunksjonalitet får vi ikke utstrekning, rom, vi får ikke tidsforskjell, 
hastighetsforskjell, hastighetslengder, vi får ikke bevegelsesforskjell, virkningsforskjenn, eller 
bevegelse eller virkning. Vi får ikke tetthet, eller tetthetsvirkning og vi får ikke retninger, vi får ikke 
noe fysisk vi kan tømme eller fylle, vi får ikke energi-forskjeller eller energi, og vi får ikke styrke-
kraft eller styrkekraft-forskjeller. 
 Om den minste utstrekningsforskjell er lik den neste minste utstrekningsforskjell, eller den 
minste bevegelses-forskjell er lik den neste minste bevegelses-forskjell, eller at den minste 
bevegelsesutstrekning eller utstrekningsbevegelse er lik den neste minste bevegelsesutstrekning eller 
utstrekningsbevegelse, så kan vi få et forhold som 2 like eller 2 ulike som står i et forhold til 
hverandre, proporsjonalitet, og en sammenhengende årsak og virkning.  
 Dersom disse ikke er like i noen av disse faktorene, eller er tilfeldige, random utstreknings-
forskjell, bevegelses-forskjell, tids-forskjell, styrke-form-forskjell/energibevegelser, virkninger, så 
vil det ikke bli kontakt mellom årsak og virkning fordi både kaos og kosmos som strukturer mister 
enhver kontinuitet eller årsak-virknings-mulighet til å ordne kaos til kosmos, eller kosmos til kaos, 
eller at om bare kaos eksisterte eller bare kosmos eksisterte så ville ikke deres rom, tid, bevegelse, 
energier, ha noen kontakt eller sammenheng og være uten årsak og virkning. 
 At de minste forskjeller er like av denne typen er det eneste som gjør at tid, bevegelse, 
utstrekning, styrkeenergi kan være i samme punkt, og ha årsak og virkning, eneste mulighet for at 
rom-tid-bevegelse-stoff kan være et produkt. Uten dette finnes det ikke ett steds samtid som 
styrkeenergier, og det blir heller ingen relativ samtid: At to forskjellige steders virkningsfelt, bruker 
tid, hastighet, virknings-rekkefølge for å en og samme destinasjonen eller rekker frem til hverandre. 
At med et ulikt forspent felt-univers der alle partikler er ulikt feltpotensielt retnings-påvirket, så vil 
det være en forskjell i feltvirkningens samtid hvert sted, og denne forskjellen må utlignes gjennom 
drift-utveksling mellom de to stedenes energi, en slags utbalanseringen av forskjellen der deres 
virkninger når samme punkter, og som vi registreres som en feltstyrkeforskjell etter hver av 
samtidenes feltforskjell-reise som årsak-virknings-rekkefølge av virkninger slik når hverandre. 
 Om vi slår random tid eller endrer minsteforskjellen til en av disse faktorene i et produkt, 
punkt, posisjon, kontinuitets-sammenhengende objekter, bevegelser, utstrekning, energi, så vil lenger 
ikke årsak og virkning henge sammen for produktet. Kaos og Kosmos vil oppløse seg, og danne en 
random punkt, posisjon, kontinuitet som øyeblikkelig blir avbrutt av den neste tilfeldige størrelse av 
en av disse eller av en eventuelt slikt produkt. Årsak og virkning har utgått som tilstedeværende 
funskjons-rekkefølge. 
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 Det er kun når vi kan garantere for at den minste utstrekningsforskjell er lik den neste minste 
utstrekningsforskjell, som et av flere mulige eksempler, at vi kan få at forskjellen gir oss mulighet til 
å peke til dette og kalle dette for 1. Og at den neste minste utstrekningsforskjell er likedan, den neste 
1 som en like stor enhet: Og dette er eneste mulighet for at vi kan få matematisk eller fysisk 
proporsjonale forhold. Alle logaritmer, differensialfunksjoner, proporsjonale forhold som er 
sammenlignbare geometrisk, matematisk og logisk vil bli destruert om dette endrer seg som random, 
tilfeldige virkninger.  
 Vi får da ut av en total forskjell fra intet som er uten 2 like og to ulike, forskjell, årsak og 
virkning, at den totale forskjell gir en samtidig romtidbevegelsesstyrke, som en bevegelses-
utstreknings-funksjon som virker som en vekstfunksjon, en felles romtid-differensial, som når den er 
uendelig utvokst ikke kan vokse mer, og som da må utveksle inne i samme utstreknings-
bevegelsesrom, Vekstfunksjonen gir også en indre vekst som virker som en ekspansjons-funksjonen 
som vokser seg til maksimal ekspansjons-grense som et absolutt trykk.  
 Vi har da fått en utvekslende rom-bevegelses-tids-utvekslings-felt-trykk-formasjonsvirkning 
som virker som balanserte utstrekningsbevegelses-rekkefølger i rom som vi kaller årsak og virkning. 
Grunn-funksjonen har altså en samme bevegelse, en tetthet, et likedan volum for like mengder av 
bevegelses-utstrekning over alt.  
 
  

Gravitasjon og lys og hastigheter 
 
 Hvordan gravitasjonen fra objekter eller rommet forplanter seg eller avgir og opptar energi i 
forhold til omgivelses-rom, og i forhold til andre fysiske felt-objekter. Det er ikke bare en liten flik 
av et gravitasjonstrykk som beveger seg til jorden for å skape flo og fjære. Alle deler av gravitasjonen 
må balansere og utligne hverandre i forhold til hele mengden energi som er til stedet i månen og 
feltrommet rundt dette i forhold til det større rommets felt som det må balansere med.   

Derfor vil alle lag samspille og gi en samlet tetthet like nær lyspartikkeltrykket, i det den 
samlede bevegelse kan trekke seg innover mot et annet objekt, et objekt som da kompenserer denne 
balansen med dette objektet som påvirker seg. Hastigheten vil da ligne eller være likt med lystrykket, 
lyshastigheten. Det er romtrykket som driver utvekslingen med lyspartikkeltrykket, slik at lyset ikke 
kan ha en høyere hastighet enn gravitasjonstrykkets trykkturbulens som er jevnt og gjennomgående i 
det meste v rommet, eller det frie rom som vi kaller det.  
 Her er egentlig felttrykket høyt men balansert. Det ubalanserte er stort sett årsak til 
konsentrasjoner, slik som partikkeldannelsene og tilstedeværelse av slik partikkel-balanse-
kompensasjon. Det er da ikke rart at gravitasjonsbølger og lysbølger kommer likt frem til oss etter 
300 millioner års reise fra for eksempel kolliderende nøytronstjerner.  
 Når det skjer endringer, krumning av gravitasjonsfelt, endring av trykkretning, eller andre 
gravitasjonsobjekter er årsak til dette vil den alminnelige bevegelsesretningen til objekter komme i 
en kompensasjons-balanse-situasjon. Dette vil komme som spaltninger og sammenføyninger av 
partikler og frem som positive og negative feltstyrkeretninger fra partiklene.  
 De inntar en ny felt-utveksling som balanse med gravitasjons-rommets krumninger og vil også 
som partikler og baner, kompensere dette balansert. De operere innenfor en absolutt likevekt som 
feltrom samlet krever som like mengder energi totalt sett gjennom avstander og sirkulasjoner, baner 
og hastigheter. 
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Hastighetsløkken og trykk 
 
 Vi kan spørre oss om differensialkraftens grunn-funksjon slik den er fremstilt her virkelig er 
helt riktig, fungerer akkurat slik den er beskrevet. Svaret er både ja og nei. Den oppfører seg akkurat 
likedan som en bevegelig utstrekning, eller akkurat slik som om det virkelig hadde vært en vekst-
funksjon av en samtidig bevegelse og utstrekning i samme funksjon, og som fortsatt differensierer 
seg, og slik sett vokser, men som når den er uendelig, så kan den ikke vokse mer, og fungerer videre 
som en indre vekstfunksjon, altså en rom-bevegelses-differensiering som virker som en 
ekspansjonstrykk-funksjon som til slutt blir et absolutt trykk.  
 Den fungerer som en kontinuerlig funksjon som ikke har noen innvendig grense, men med 
bevegelses-differensieringen intakt som bevegelses-utstreknings-trykk. Den vil da kun kunne bevege 
seg ved å danne utvekslende sirkulasjoner da den ikke kan få mer eller mindre, men er virkende, 
fungerende. Men alle utvekslinger innebærer at også lik mengde utstrekning som tidligere er med i 
utvekslingsprosessen, slik at det er like mengder volumbevegelse som utveksles fortsatt.  
 De to differensial-funksjonene rom-utstrekning og bevegelse, å bli forskjell fra slik tilstanden 
er, fra øyeblikk til øyeblikk, virker fortsatt på samme måten. Da funksjonen er alle steder som en og 
samme kontinuerlige funksjon, så virker alle punkter, posisjoner og kontinuiteten slik likedan, og vi 
kan se det slik at der en ville tro at virkningsfunksjonen opphører, vil stedet alltid produsere mangelen 
ved hjelp av samme differensial-funksjon. Likt som forskjellen ingen funksjon og absolutt funksjon 
av samme virkning. 
 Det er og vil være innvendige prosesser som kan overraske oss med denne funksjonen, slik at 
en rekke tilstander kan bli oppdaget, og selvsagt da gjennom logisk og konkret fysisk deduksjon, og 
som matematisk-geometriske teorier, og observerte reaksjoner. Funksjonen virker ikke slik at den ble 
født og vokste seg til, fordi likt som at absolutt ingenting er umulig, så må den absolutte funksjonen 
være til konstant som rom, tid, bevegelse, styrke likedan overalt. 
  
 Forklaring til sirkulasjoner og hastighetsløkker, der vi tenker oss dette lignende en 
kontinuerlig væske, eller om vi tar liknende mekaniske eksempler som illustrerer det samme, men 
der årsak-virkningsfunksjonen ikke er helt sammenhengende forklart. 
 
 Hastighetsløkker på ulike vis. 
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Planck-konstanten. 
 
 Hva er dette for noe? Planck drev med eksperimenter i lang tid før Einstein hadde kommet 
frem til et slikt eksperimentelt stadium. Ut fra opplysninger behøvde han heller ikke det fordi han 
kunne stole på de andres eksperimenter. Einstein var også klar over at lyset ut fra målinger tydet på 
en konstant hastighet. Planck prøver som Einstein å finne ut hva energi-forholdet mellom masse og 
elektromagnetisme, er, slik som for eksempel masse og lys.  
 Planck har drevet frem mørkeroms-forskningen til et godt utviklet stadium. Han har verifisert 
energimengdene som de forskjellige fargespekteret viser i mørkerommet og identifisert disse til at de 
forteller om hvilke stoffer som kan identifiseres gjennom strålingen, de såkalte grunnstoffene. Det 
hele arbeidet er ikke gjort her, men Planck er klar over dette.  
 Han er også klar over at den kjemiske lysfrekvens ved bindinger og spaltninger av atomer og 
molekyler er like store. Kjemien er altså en del av innfalls-vinkelen. Problemet med masse og varme, 
masse og stråling handler om balansen av en tapt masse, hva den går over i, og hva som er igjen av 
energi til varmestråler, og omvendt, summen av stråling og en masse-økning. Planck må bruke Gauss-
webers beregninger for masser og trykk og Newtons tiltrekningsakselerasjoner.  
 Om lyset har en bestemt hastighet, så trenger han ikke å ta hensyn til slikt som fartsøkning på 
dette stedet men konsentrere seg om energi-forskjellene mellom kg-effekt-beregninger slik Newton 
og da Gauss-Weber, spesielt Gauss har funnet ut av, at masse-effekt, kg-watt kan omregnes og er i 
overenstemmelse med hverandres trykk og spenninger når han sammenligner med Faradays-
Maxwells energi-formler for magnetisme, elektrisitet og lys, varme, lysfrekvensers sin energi. Både 
Lorentz og Røntgen, og mulig også Curie-paret er klar over denne situasjonen. Det Planck finner ut 
er at den målte energien i lysfrekvensen hele tiden gir en liten feil i forhold til masse-energien som 
det opptas eller gis ut i fra. 
 Først sammenligner han denne forskjellen flere ganger og finner ut at det er en bestemt ørliten 
forskjell mellom Ampere-mål-effekten og massens kg-effekt, det vil si mellom kg-watt og 
amperewatt. Han prøver så det samme med de frekvenser som kommer eller opptas ved andre stoffer, 
og finner ut at det er et kontant lite miss-forhold mellom kg og ampere i effekt. Og denne konstanten 
gir like stor energimangel som størrelsen på frekvensen stiger, eller i forhold til den massen som øker 
ved opptak av lysenergien. Den virker proporsjonal etter størrelsen. 
 
 Den mulige årsaken til denne planck-forskjellen, konstanten. 
 
 Vi tar som regel utgangspunkt i at gravitasjonsrommet kan være homogent eller rettlinjet. Men 
så måler vi at denne krumningen finnes i galaksens former og omgivelser ut fra galaksen 
massefordelinger. Vi finner også ut det samme med solsystemet, sole og planetene. Også større og 
mindre masser som fjell og hav, formen og tettheten på fjell og objekter, på elementærpartikler og 
feltenergier er påvirket slik av krumningsmønstre, slik at feltet vi som jorda og som mennesker 
befinner seg i er altså noe krumt. Men lokalt i luft- og hav-nivåer, eller hos partikler inne i et fysisk 
laboratorium, eller ute i rommet mellom planetene, som har et delvis jevnt feltrom rundt, seg, kan vi 
oppfatte dette som litt isolert, at de befinner seg i et tildels homogent likedant felt, eller om vi vil, 
under ganske like trykk det som befinner seg der, eller samme sted. - 
 Om det finnes små utvekslingsforskjeller mellom de gigantiske feltene i rommet så vil et lokalt 
mellomliggende kosmisk felt, være mest mulig i balanse med omliggende felt. Vi ville da tro at det 
ikke skulle kunne dannes sirkulasjoner og kulevirvler av likt trykk alle veier i dette rommet. Men i 
det en ørliten utveksling må finne sted i sirkulasjoner, så dannes det partikler, og som ved utjevning 
av gjennomsnitts-trykk kan få utjevnet sin posisjon ved at mindre trykk utveksler med balanse-stedet 
partikkelen befinner seg på, og dermed frigjør partiklene som bevegelig i nøytraltrykket i rommet 
rundt.  
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 Disse beholder sin gjennomsnitts-spenning, trykk-størrelse, hvilken vei rotasjonen inn eler ut 
er av disse, og vil da kunne treffe likedanne slike partikler som de grunnet virvelstrømningene sine 
vil trekke på hverandre eller frastøte hverandre. Gjennomsnittet til romtrykket i forhold til partikkelen 
sørger for et høyeste trykkpotensiale og størrelse fordi det ikke går å fordele trykket forskjellig i store 
avstander som alt er altfor store for alle lokale partikkeldannelser.  
 Rommet virker som et jevnt trykk, om vi vil, lysår av sted, mens en partikkeltrykk ikke dekker 
mer pico-størrelser av en kubikkmeter rom. Her skal vi ikke komme inn på partikkel-spaltninger og 
sammen-spleising av slike og energier som frigjøres eller opptas. Men partikkel-størrelsen er alt et 
tegn på romtrykkets balanse, og det samme med størrelsene deres, også når de spaltes. Lystrykk 
oppfører seg mer som virvler som forplanter trykket sitt i en bestemt retning for en eller annen 
balanse-grad sin skyld. 
 Når vi nå kan dele opp lyset i en frekvensenergi som stort sett dekker hele masse-energien, 
unntatt den proporsjonale like-ense delen ut fra hvilket som helst partikkels energi, og som er det 
størrelses-forholds-tallet som kalles Planck-konstanten, en omregningsfaktor for en liten kvote energi 
mellom masse-kg-watt og elektromagnetisk amperewatt, så skyldes dette: 
 A: Enten har sammenligningen av energi for masse-kg og amperevolt litt forskjellig 
utgangspunkt som fører til denne ørlille forskjellen hele tide, fordi den stemmer jo alltid med 
forholdet mellom E=mcc hos Einstein, for felt og gravitasjon. Her er det ikke noe bestemt problem. 
Me for å sikre elektroner, protoner, feltfrekvenser hos partikler og feltene rundt dem, hos Einstein 
samlet i cc, kvadratet av lyshastigheten, så må også Einstein ty til Plancks formel og hans konstant.  
 Med denne konstanten til hjelp kan han vise at E=mcc også stemmer! Planck kunne i teorien 
sagt det samme. Men han satte ikke opp problemstillingen masse og lys som den type omvandling og 
i forhold til lyshastighetene slik som Einstein, mer likt som Lorenzo, mer konsentrert på de enkelte 
partikler. Einstein var helt opptatt av alle energisummer totalt og lyskonstanten og tiden trykket som 
kunne endre disse forholdene.  
 Vi kan altså si at Planck-konstanten skyldes en beregningsforskjell, feil mellom energimål for 
kg og ampere som da blir konstant. At plancken, eller planckmasse ikke finnes. 
 B: Det kan være en viktig del av frekvensområde og beregning av magnetisk fluks som kunne 
gi romfeltet utenfor partikkelsenteret om til en summa som stemmer med dekning av plancken slik at 
vi i rommet utenfor partikkelsenteret kan finne dekning for totalsummen til frekvenspartikkelen 
sammenlignet med massens totalenergi. Om slike fluksberegninger er summert eller trukket i fra, så 
kommer det i alle fall ikke frem noen gode eksempler på denne planck-forklaringen. 
 C: Dirac finner ut at vi ved partikler må benytte den samme planckfaktoren i 
elektromagnetiske felt ti en partikkel og for gravitasjonsfeltet til partikkelen. På denne måten finer de 
eksakte verdier lignende Einsteins E=mcc, og samtidig at de kan beregne partikler og studere disse 
mer omfattende, og at motkraftrettede partikler finnes i samme formeloppsett. Allerede i 1934 4 år 
etter Diracs gjennombrudd finner datteren til Curie og samboer, ut at positroner oppdages som første 
anti-partikkel og kvanteeventyret med elektronfrekvens-energier og antipartikler er i gang for fullt. 
Det er enestående for å beregne bindingsenergier matematisk for kjemiske tilstander og ellers de 
fysiske grunnstoffers tilstander og også lysfrekvensers betydning i samme forhold i kosmos og i 
teknologien generelt. 
 Men da Einstein og Dirac heller ikke konstaterte hva denne planck-masse-delen er, eller virker 
som, kan jeg kun gå over til sammenligning D. 
 D: Denne har jeg satt opp selv. Om vi for hver eneste sirkel rundt en kule, et gravitasjons-
objekt beregner energien ut fra et gitt energimål, og gjør dette for hver halvering av sirkelstørrelsen 
innover mot objektet eller dobler denne avstanden utover, så viser hver eneste sirkels samlede energi 
den ene og samme energimengde. Denne er på drift fra rommet mot partikkelens sentrum.  
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 Men om det er slik at denne energien må utveksle for at partikkelen ikke skal bli uendelig 
elektrisk eller uendelig tungt og beholder samme vekt og spenning, så må altså sirkulasjonen i 
sentrum være et rotasjonsfaktum som virvel eller kule, og med trykk fra likedant trykkrom rundt seg 
må det være en kule-formet sirkulasjon, eller eggformet. 
 Den samme energien går inn i et indre virvel-senter eller kule-virvel-senter, hvilket vil bety at 
en viss likedan mengde energi oppholder seg her: Da kan denne ikke være med i veksel-frekvensen 
utenfor, at den mangler, og tilsvarer nok noe lignende plancken. Videre betyr dette at alle objekter i 
et likedant trykkrom, samme kosmos om vi vil stort sett har samme forhold mellom sentrums-
energien og alt det inn og utgående, som vi merker frekvensen i. Denne vil jo virket konstant 
proporsjonalt med energien eller massen, altså både kg-watt og amperewatt, men at frekvenspartikler 
vil ikke vise den indre sirkulasjons-utvekslingens effekt.  
 Den har en gratisrunde i sentrum som partikkelsenter. Denne vi mange kalle den virkelige 
partikkelen. Og effekten bør også faktisk stemme med om størrelse og mengde er lik den vi måler ut 
fra et bestemt energimål. Dette er energi-partikkelen eller masse-partikkelen, med dens frekvens-
energi, og stemmer da greit som gravitasjon med E=mcc.  
 De elektromagnetiske effekter fortsetter å opptre som en litt mystisk effekt, likedan som den 
sterke kjernekraften virker mystisk som binding mellom partikler, men det er nettopp det 
sirkulasjonen av feltenergien i sentrum er, binding av partikler, en G som har oppløst seg i fordeling 
mellom to partikler, superlim men i riktig mål-stokk. Slike bindinger kan også foregå gjennom flere 
partikler å skape sterkere eller svakere bindinger, men det må tas opp senere. Spørsmålet alle stiller 
er hvordan de skal bergene og forklare hvordan omformingen mellom gravitasjon og elektro-
magnetisme er. Dette er det de kaller transformasjonsligninger. I og for seg differensial-ligninger, og 
ikke i u-overens-stemmelse med begrepet differensialkraften. 
 Poenget er at differensial-kraft-modellen ville nettopp gi en slik stasjonær mindre frekvent 
energi-ball i sentrum av en partikkel. Mens fossaen må utveksle i den grad balanse-tilpasninger med 
trykket rundt fra rommet skal kompenseres, hos lys, og elektroner og likedan for protoner og da 
elektro-magnetisk, altså de elektriske og magnetiske pluss og minus-krefter som samtidig pulserer.  
 Om det ikke er en beregningsfeil mellom kg og ampere holder jeg min forklaring god nok for 
forholdet mellom frekvensenergien og planckmassen og til E=mcc, den total gravitasjons-mengden 
vi kan måle til en partikkel på litt avstand. Ellers forstyrrer jo den elektromagnetiske frekvensen 
målingene. 
 Dette er mitt bidrag ti plancken for at alle partikler i rommet med feltenergi eller 
gravitasjon skal innta en likevekt-sum av energi i sitt sentrums som står i forhold til romtrykket 
de befinner seg i. Da vi vet at oppløsninger kan fine sted og at trykket endrer seg med større 
masserom, så vet vi jo at partiklenergien og planck-massen er like rørbare, omformingsbar. De 
stiger begge med mere energi. Det er proporsjonaliteten som er det viktigste og den viker 
rimelig grei som god balanse i rommet enten det er en regnefeil eller en likevekts-energi som 
befinner seg i sentrum for partikkelen. Proporsjonal balanse for partikler forklart i kosmos 
med dette. En likedan balansert utvekslingsenergi i en konstant energimasse harmonerer og er 
lik denne fremstillingen av plancken på en logisk funksjonell virkemåte. Den logiske 
forklaringen til plancken. 
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Den reelle tiden! 
 
 Tiden er allerede fra sin begynnelse som begrep, en sammenligning mellom endringer, slik 
som solens bevegelse over himmelen, månens bevegelse over himmelen, og stjernenes bevegelse 
over himmelen. Sykdomstid, smertetid, følelsestid, behovstid. 
 Disse bevegelsene er da også grunnen til at solens oppgang er blitt kalt øst, dets nedgang vest, 
og at middelhavs-områder ligger nord for ekvator, der de fleste i Nord-Afrika, Nord i Sør-Amerika, 
Mellom-Amerika, og Nord-Amerika, samt Asia og Europa bor. De har hatt kortere veier nordover 
enn sydover, og merket nordavind med kulde, og lengre mørketid nordover om vinteren, De merket 
årstidsforskjeller i nord bedre enn i sydligere strøk.  
 Solen har slik for de fleste av oss ligget sør for de store kultur-områdene. Slik er det en direkte 
sammenheng mellom de mest oppsiktsvekkende synlige himmelretninger, dag og natt, lys og mørke, 
de jevnere naturprosesser som tids-sammenligning og de retninger som vi en sirkel kan kalle nord, 
sør, vest, øst. Slik sett var reiser og retninger og hvor lenge vi måtte bevege oss, knyttet sammen som 
tid og lengde, hastighet på veien fra et sted til et annet og hvilken retning vi beveget oss. Selv om det 
var kortere eller lengre dager, så brukte solskyggene ganske lik tid mellom to punkter, stokk-skygger, 
noe som sikkert ble sammenlignet mange ganger. En slags naturlov, jevnt og periodisk, noe som ga 
ideer om måling. Klokke og kompass-retninger bindes sammen her. 
 Sol-skygge-klokker og måne-skygger, kunne brukes som en direkte klokke ved å sette en 
pinne eller stokk i bakken. Etterhvert, spesielt i de sydligste strøk, så gjentok det seg at skyggens 
retning stemte ganske riktig hver dag over flere uker med hvilken retning og sted den befant seg, og 
likeledes ved solnedgang.  
 Mellom disse punktene beveget skyggen seg helt jevnt. Sirkelen var jo fast, også strek-
merkene, slik at de anviste nord, sør, vest og øst som retninger for sol, måne, stjernehimmel, og de 
fire vindretningene, slik som nordavinden, ofte kald. 
 I dag vet vi at det er på sekundet riktig. Fordi sekundet er en del av samme sirkulasjons-
hastighet, og jordas rotasjon er delvis jevnt nok til at vi ikke kan merke forskjellen før atom-urene 
kom. Lengdene på skyggen viste også om det nærmet seg kveld, eller var tidlig på morgenen, og 
skyggen var kortest midt på dagen da solen stod høyest.  
 De som fant på at de kunne legge steiner med visse mellomrom som skyggen pekte på, kunne 
i en steinring slik sett ha en klokke der de kunne sammenligne dagens lengde med hvilken stein 
skyggen hadde flyttet til. Skyggen av solen i forhold til husvegger var også et godt tegn. I de store 
stammene på slettene, og i jakt-områdene, var slike skyggesammenligninger viktig også for å vite 
hvor lenge det var til mørkets frembrudd igjen.  
 Også hvor lang tid vi hadde på oss i mørketiden.  Det er slike forhold som har bestemt, 
rettledet, gitt behovet vårt for å være våkne for mørke, kulde, hvilken tid vi hadde på oss om dagen, 
og der det trengtes flere dagsreiser hvor en måtte finne rasteplasser og soveplasser underveis. Jakt i 
dyre-trekk-sesonger, og etterhvert når vi skulle så og høste avlinger etterhvert som husdyrhold og 
jordbruk tiltok i stort omfang for 6000 år siden. 
 I de tidlige kulturene ble stadig flere solklokker bygd, helst med streker på en sirkel rundt 
stokken, der strekket fra stokken, som vi ville kalt radien, eller snorens lengde når sirkelen skulle 
strekes opp, da ble delt opp med klare streker, retnings-streker. Da kunne vi se hvor meget av dagen 
og klokken var, ved å se skyggens forflytting mellom strekene.  
 Om vi lager en slik sirkel der sirkelen rundt klokken ligger 1 meter fra stokken hele sirkel-
lengden rundt, så vil en omtrentlig centimeter, godt synlig for oss om skyggen flytter, tilsvare omtrent 
5 minutter. Ganske så nær, grader i en sirkel. Enkelte har nok også delt opp slike strekk mellom de 
store strekene, som godt kunne ha benyttet de ti fingrene som eksempel på hvor mange streker som 
skulle brukes i delingen, altså en slags10-deling av dags-lengden. (ca. 80 minutters-time).  
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 Eller etter bredden til en gjenstand, for eksempel bredden til stokken, som ville gitt mange 
delinger av sirkelbuen. Solklokke, og andre ganger vannklokke. Om det er et jevnt tilløp med vann, 
så ville, en krukke med en viss størrelse vise at dagen er over når krukken er full.  
 Lignende er det om en dråpe drypper fra et hull i en krukke, der jevn drypping kan fylle en 
kopp, og slik vise dagens lengde ganske riktig. Vann fryser, så sol-klokken ble nok favorisert, og deler 
av natten vil månen ofte vise en lignende skygge-lengde.  
 Med tiden fant vi ut at månen forskjøv seg jevnt i forhold til sol-strekene, noe som viste at sol 
og måneskygger hadde forskjellig hastighet. Dette ble i de store sivilisasjonene fra 6000-4000 år 
siden, før måneferdene kan vi si, stadig gjenstand for nøyere beregninger, det vi kan kalle astronomer, 
men også Metrologer, knyttet til vårt hverdagslige behov; og slik sett det vi kaller astronomer, der 
gjetninger eller spådommer, men også nøye observasjoner, kunne si hva som ventet oss, og våre 
behov, følelser.  
 Dette gjorde astronomene til det vi kaller astrologer fra den første stund. Ikke minst fordi 
tidlige religioner oftest var av den oppfatning av at maktene i naturen levde, var sinte og blide, kunne 
bestemme saker, og at vi ofte opplevde dyr og naturhendelser som bevisste med bevisste handlinger.  
 Som regel ble naturhendelsene sett på som at gudene styrte, eller at en gud hadde en plan med 
oss, hadde skapt oss og naturen med mat, at vi var styrt etter en høyere makts vilje, og da oftest som 
gudenes, eller Guds vilje. Forbindelsen mellom hverdags-forutsigelse gjennom årstidene, og 
værkartlegging, regntider, dyre-trekk, mørkere, kaldere tid, alt som skjedde oss, og dettes forbindelse 
til sol, måne, stjerne-himmelens bevegelser.  
 Astrologene var slik sett i mange sammenhenger en forlengelse av Guds plan som årsak og 
virkning, seere som ga lederne, høvdingene og kongene råd, selv på krigsferder og jakt-sesonger, og 
for jordbruket. Også når på året sykdommer gjerne dukket opp. Slik har astrologer, til forskjell fra 
ren astronomi, observasjon slik både tidligere og dagens fysiskere og astronomer i dag er, langt mer 
et rådsfolk for hierarkisk Guds- og Kongs-makt, viljesmakter.  
 Men også i dag er det vanlig at astrologisk, religiøst guds-troende, og mange andre religiøse 
varianter om sjelskrefter, velger astronomi som fag, slik at det fremdeles råder en god bredde 
maktfortolkere lignende de eldre tiders seere fra stammene, og fortidens revolusjon, ved astrologenes 
inntog.  
 Det er ikke så underlig at vi hadde mange sol-gud-ypperste-prester, måne-gudinne-ypperste-
prestinner i de eldre kulturer. Noen steder var rollene byttet mellom kjønnene. At en mann var månens 
talsmann og en kvinne solgudens talskvinne. Stort sett del av den ledende styres-makten, noen ganger 
keiserne eller farao selv. 
 Vi fant ut at stjernehimmelen dreide i mer takt med solen, enn det månen gjorde. Etterhvert 
fant vi ut at en viss stjerne natten etter at solen var på sitt høyeste om sommeren, stod i samme posisjon 
vi hadde sett solen i om dagen. I løpet av ett år var det stort sett samsvar med stjernenes vandringskrets 
og solens syklus gjennom året. 
 I den tidlige matematikken hadde de ikke tenkt på komma, og solen, månen, dagen og natten, 
var ikke symboler som en tenkte seg delt i to, men en helhet. Dagen markeres ofte med en rund sirkel 
som tallet 1 for dag, solen, og månen ofte som nattens sirkel, 1 for natt, månen. Sirkel i stedet for 
strek som 1-tall, var også avtegning av solen for hver dag som gikk i året når de ville finne ut hvor 
mange dager året hadde. Da kom de stort sett frem til 365 dager i mange tilfeller.  
 Det store ønsket var vel å få månen som viste seg 12 ganger i året til å stemme med et år. Men 
hvert år le dette nesten 14 dager feil. Etter 2-3 år var våren og så-høstetid forskjøvet 1 måned feil, og 
såkorn og høstmat ble ødelagt av frost eller andre værforhold. Kunne gi nød i befolkningen. For å 
rette opp i dette, ville mange ha bedre inndeling av året, og beholde 12-delingen tross alt med de 12 
måner i året.  
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 Grunnen er som det vi ser i mer enn 10-tusen år gamle huler, tegninger av de 4 månefaser. 
Månens vandring rundt jorden er slik at sett fra jorden så lyser månen mer og mer opp etter som den 
blir mer hel, fullmåne og så avtar den igjen til den er en tynn strek, det vi kaller ny-måne og ne(d)-
måne. At månen var akkurat halv, og kunne ligne en kule som ble lyst på fra kun den ene siden, den 
som vendte mot solen, fasinerte mange.  
 Tegningene fra hulene viser ny, halv, full, halv, og ne/ny-måne. Om vi teller på fingrene 
mellom hver gang en halvdel av månen er fylt opp eller tømt ned, så vil hver halvmånedel i disse fire 
fasene mellom to fullmåner telle 7 fingre, 7 dager. Dette betyr at 12 fullmåner med 4 halve måne-
skive-flytt på 7 dager, månen som tidsklokke for steinalderfolket før noen kjente sivilisasjoner kom 
til. I perioden fra steinalderen og den yngre steinalderen, og frem til jordbruksrevolusjonens første 
4000 år så dominerer dette. 12 måner og tallet 12, og 4 månefaser med 7 dager, en uke med tallet 7, 
er altså hellig. Det var fortidens klokke og kalender. Populært antall barn, andre saker. 
 Når den nye klokken og kalenderen skulle lages mellom 2300 og 1900 før den romerske tids-
regningen år 0, så hadde de tidligste tellinger ikke innført komma enda, og de tegnet av natt og dag 
som sirkel, for måne og sol. 365 dager skulle deles på 12(måner) og 365/12 gir 30,41 dager. Denne 
desimalen valgte de å kutte vekk, for hva var vel en 0,4 bit av en sol eller måne.  
 For astronomien viktig. Men som kalender og klokke beholdt man sirkel-tegnet for tallet 1 
fremdeles, og den nye kalender hadde nå 12 måner med 30 dager i, og som ga 360 dager i året som 
de delte sirkelen i som retninger eller års-klokken for dager, i stedet for bare oppdelingen av klokken 
for en dag med 12 timer eller natt med 12 timer der antall fullmåner var idealet. Meget tidligere fra 
stein-alder-klokkens tid så ble de 7 dager i månefasen favorisert, slik at de første horoskopene hadde 
7 stjernetegn og ble kalt det kaldeiske horoskopet.  
 Lignende er nok kjent fra andre steder. Men nå ble horoskopet med 12 stjernetegn innført i 
full visshet om at stjernehimmelen dreide seg i større takt med solen og året enn det månen gjorde. 
Alle kalendrene ble sammenlignet av de lærde og astronomer, astrologer. Det skulle gi oss fremtidens 
almanakk for solformørkelser, måneformørkelser og for planetstillinger, ved siden av ukedagene og 
månedene  året, med en rekke sirkel og vinkelretninger for hvor måne, sol, stjerner og planeter befant 
seg. 
 Døgnets deling i 12 dag-timer og 12 natte-timer, ble nå sammenlignet med sol og måne. For 
hvert døgn i de 30 dagene i den nye måneden ble det lagt ned etter fingertelling, 1 måne-kule, og 1 
solkule, eller slik sirkel for hvert døgn. Neste dag, natt, en ny månesirkel og ny solsirkel. Når alle 
fingrene var brukt opp var det 5 solsirkler og 5 månesirkler tilstede. Dette er 5 døgn!  
 Om en måned på 30 dager skal deles opp i uker, ikke med 7 dager, men et nytt mål, og om vi 
bruker fingrene slik, så vil en uke være 5 dager, og det vil bli 6 uker i måneden. Om vi nå ser på 
sumerernes tallsystem med 6 rader med 10 kuler i, så kan vi forstå dette slik. Når 6 uker med 5 dager 
viser 30 dager, men at også månen telles med, både nattverden og dagverden, så blir det dobbelt så 
mange kuler eller sirkler. 5-dagers-uken brukes i Iran den dag i dag! 
 10-dagers uke ble prøvd brukt etter den franske revolusjon for å passe med 10-tallsystemet, 
men da ble det for langt mellom hviledagene der de til slutt med Napoleons innmarsj endret dette. I 
mellomkrigstiden mellom 1920 og 1940 hadde Sovjet-Russland 5-dagers uke. Mayaaztekerne ville 
også bruke 10-tallsystemet, fingrene, men ville fortsatt ha 4 uker pr måned, slik at de fikk hellige 
måner som var på 20 dager. 4 stk 5-dagers uker. 
 De prøvde seg med 13 fullmåner i året, 28 dager etter 7dagers-uken, der det ga 364 dager, 
pluss 1 nyttårs-dag som passet med sol-året (365 dager). Når de tok 20 dages måneden med slik 13 
hellige måneder fikk de 20 ganger 13 som er 260 dagers hellig år. 7 dagers-uke-året og 5-dagers-uke-
året får samme nyttårs-dag hvert 52 år som er maya-aztekernes hellige århundre! Dette er ellers ikke 
ulikt en rekke sammenligninger som kan gjøres inne i det gamle og nye babylon-sumerske systemet, 
der 5dagers-uke og 7 dagers uke kan sammenlignes.  
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 Forholdet her er at 5dagers-uken gir 73 uker i året og 7 dagers uken 52 uker. Det viser at vi 
trenger 73 år som er hellig, for å matche lik startdag som nyttårs-dag etter 52 vanlige år. Videre om 
sumer-babylonsk tidsregning. Vi finner de to kalendrene i mayaaztekernes rike igjen i den gamle 
sammenligningen av de to kalendrene i sumerbabylonsk, som ukeforskjeller i året: 73/52!  
 Dette er astronomisk viktig som forholdet mellom 5-tallsystem, 7tallsystem og 10-tallsystem, 
og 6-tall eller 60-tallssytem for de som beregner sol, måne, stjerneposisjoner og feilmarginer her.  
 Sirkelen delt i 6 grader, der det først bare var 30 oppdelinger av enheter pr 12, og som viser 
bare en halv slik, dr dagen deles i 6 biter av 12 som 30-graders sirkelbuer, og der 30 minutter nå bare 
er 15 gir 15 minutter pr 30 grader, gir sirkelgrader som er tilsvarer 4 minutter på en klokke om den 
brukes som det.  
 Detter er altså fordi døgnet, sirkelen, bare benyttet dagen som mål, at hele døgnet først var 
delt i 12 enheter der timen var dobbelt så lang og delt i 30 enheter i stedet for 60. Den første klokken 
hadde altså halvparten så mange dags-timer med dobbelt så lange minutter. Minutt er her det som 
oppdelingen er navngitt som, men de kan ha kalt det noe annet. 
 På den annen side var hele kalenderen delt i 360 dager, som er grader i en sirkel. Da blir det 
180 grader i en halvsirkel og 90 grader i en kvartsirkel, forholdet mellom radius med rett vinkel 90 
grader (egentlig dager), og dermed vil klokka 12-1, klokka 1-2, og klokka 2-3, gi klokka 1, 2, 3 som 
90/3, er lik 30 minutter i timen.  
 Da disse gradene for dagen bare er 6 30gradersvinkler for dagen, halvsirkelen, så må timene 
være dobbelt så lange. Det betyr at vi skal gange minuttlengden her med tallet 2, og videre at 
minuttdelingen er 30 i stedet for 60, så skal den ganges med 2 en gang til: 1 grad er da 4 minutter, 4 
ganger så langt som et minutt, fordi det er forskjellen mellom 24 timers inndeling og 12 timers 
inndeling slik vi deler sirkel i sektorer, og det er brukt 30 alminnelige dager fra det eldre systemet og 
telle på, til det nyere der en telte sol og måne samtidig og fikk 60 enheter.  
 Egentlig forskjellen på 5-dagers-uke og 7-dagers-uker også, og med at 5-dagers-uke ble 
innført. At vi i dag har uke-kalender med 7 dager, inne i en årsmodell som bygger på 30-dagers justert 
etter for-godt-befinnende, og med skuddårsdager er i seg selv en absolutt rotete kalender. Men vi 
lærer oss den og tids-sammenligninger og ser ikke hvor ureglementert systemet er selv. 
 Tiden er slik også en vanesak og tildels del av naturbehov, slik som søvn for mange dyr og 
mennesker, mulig at syklisk eggløsning, og menstruasjons-sykluser er rettet inn etter dette, fordi det 
er gjengs cirka 28 dagers perioder lignende månesyklusene.  
 Mange dyr har akkurat det samme. Men at tiden det tok å gjøre forskjellige saker, og følelsen 
av tidslengder kan merkes på dyr, skumringsmørke, himmeldriften, stjerne-sirkulasjonen, det gamle 
hjulet, på fuktighet i luften, og pulstakter inne i oss. Kort sagt så er husk og bevegelses-følelser med 
på vane-dannelse og taktfølelser, dr vi kan se for oss at mange av urtidens mennesker i den eldre 
steinalderen like så godt kunne våkne 5 minutter før solen stod opp, eller om kvelden dersom de sov 
om dagen for å være stammens natte-vakt. Så tid kan være både intuitiv og tilvendt vane/husk-relatert 
fin-føling før takter vi så i naturen ble brukt til mer nøye måling. 
 De 10 sirklene for en uke, er 5 soler og 5 måner som er fingrenes 10-tallsystem. 10 sirkelmål 
hver uke i 5 dagers-uken, og som skal ganges med 6 uker i måneden for å få 30-dagers-måneden gir 
her 30 døgn: 10 ukekuler ganger 6 er 60 sirkler, eller streker.  
 Den nye måneden hadde riktig nok 30 dager, men også 30 månekuler/netter. Tallsystemet ga 
60 enheter. Når året ble delt opp i 12 deler som etter fullmåneder, men nå med 30 dager kunne ikke 7 
brukes som deling lenger, da det ble minst 2 dager feil, eller 2 uker med 8 dager. Det nye målet for 
måneden var 30 dager og 30 netter, altså tallsystemet 60. 6 rekker av titallsformatet, fingrene.  
 Så skal de 12 timene deles opp på lignende måte. Da skal timen (dagens måned), deles opp 
slik måneden deles opp i året. Timen deles opp i 60 minutter. Det er det samme tellesystem av 60 som 
for natt og dag-verden, sol og måne, slik den nye måneden har, 30 døgn, delt i dag og natt, 60 enheter. 
Dermed blir også minuttet etter tid og stunder delt opp i 60 enheter slik timen ble, det vi kaller 60 
sekunder i samme telling.  
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Men nattens timer skal også telle med i døgnet, og dermed blir det 24-timers døgn som ble 
innført i den sumer-babylonske nye klokken og kalenderen rundt 2000/1950 før romersk/kristen 
augustinsk tidsregning som år 0. Dette benytter vi enda. Ikke bare kalenderen, men også 
tidsinndelingen kan slik sett virke litt rotete. I mange tilfeller sammenlignbart med forskjellene vi 
finner i fot, tommel centimeter og meter. Og det er fremdeles en kamp om standard-system, 
titallssystem eller ikke! 
 Vi ser nå hvordan vi har fått vårt begrep et sekund: Det er en deling av 1 24-del av en døgn, 
som er delt i 60 minutter, som igjen er delt i 60 sekunder. Egentlig som visse skrift- og regne-lærde 
fra gammel ypperste-ledelse har hatt som mål siden 2000 før vår tidsregning, og minuttet ble 
alminnelig tidlig mange steder, og grader alvorlig brukt i vinkler og lodding i bygge-virksomhet, og 
som reise- og retnings-mål alle veier. 
 Sekundet ble ikke spesielt aktuelt før etter at de første tildels selvdrevne klokker ble 
oppfunnet, der et lodd trakk i et hjul som for hvert hakk stoppet i en fjær, men tyngden til loddet fikk 
fjæren til å vippe et hakk videre i ganske bestemt tempo, oppfunnet for kirkeklokker rundt 1450 for 
å vekk folk til kirkemøte. Tiden slik var en vekkeklokke altså. Men folk kunne følge med timeviser. 
Etter en stund ble minuttviser tilgjengelig. Etter Leonardo Vincis oppfinnelser så eksploderte 
vitenskapelige forsøk, og korte tidsintervaller ble viktig. Galileo la merke til at en lykt som hang og 
dinglet, dinglet stadig svakere, men takten på hver pendling var like lang.  
 Tyngdekraften virket slik at det ble likedanne bevegelser på pendler, han tegnet en 
pendelklokke, noe Huygens først lagde ekte utgave av 100 år senere. Men Galileo brukte sekund-
likheten, sammenlignet med pulsslag, for å se om det var ganske likt, og kunne så benytte 
pendelbevegelsestakt for å måle økningen av lengder for hvert sekund en kule trillet nedover en 
planke og kunne da finne akselerasjonen for hvert sekund. Dette er faktisk en jevn akselerasjon, og 
som Newton kunne benytte for å beregne bevegelsesfart og tyngder i liknende eksempler.  
 Nå måtte sekundet innføres for godt i vitenskapen. Pendelklokker blir mot slutten av 1750 
1800 avløst av en konisk fjær som holder strekkfastheten bedre enn vanlige fjærer. Sveitsisk 
oppfinnelse som overtar mye av markedet. Tidlig etter 1800 kommer første lommeur, så etter mange 
år så blir dette alminnelig eie for mange.  

Nå begynner tidssammenligningene mellom kontinentene å bli viktig for handel og annet. 
Reiseliv. Elektriske klokker blir innført etter at både de elektriske oppfinnelser vi Edison og mange 
andre satser på slikt. Etter 1900 avløser radiosignaler telegrafen som viktigste nyvinning. En kan i 
stedet for den nye telefonen, så kan aviser og regjerninger tale gjennom radio-telefoner eller 
radiosignaler. Vi må nærmere 1940-åra før fjernsyn lages, og først etter 1950 blir dette salgsvare 
generelt.  
 En indisk vitenskapsforsker har funnet ut at et krystall som vibrerer med en bestemt frekvens 
nesten ikke trenger hjelp for å omdanne eller oppta lydsignaler mellomfrekvens og lyd, slik at med 
lett utstyr kan en mikrofon og høyttaler kobles til, og lys opptas, sendes og omvandles til lyd igjen i 
mottakeren med et likt krystall. Krystall-svingninger blir brukt til klokker, og det er snakk om 
svingninger på 60.000 Hz i sekundet.  

Andre antennesystemer har alt klart bedre saker ned mot milliondeler, men alt kan deles opp, 
så det tok ikke lang tid for forskerne å måle milliontedeler og trillion-deler. Vi fikk så atomuret. I 
disse prosessene kunne elektriske klokker vise sekundfeil fra år til år på årets lengde, men først og 
fremst for at tidligere klokker var mer unøyaktig, og det var en forskyvning på grunn av dette i tid.  
 Nå var astronomiske kikkerter, forskjell på bevegelser i bakken og stjerneposisjoner, videre 
klokker med atom-frekvenser som ble regnet som mer nøye tatt i bruk. Man kunne finne små 
differenser i døgnets lengde i mikrosekunder, ti-deler osv. Einstein hadde ment tidlig rundt tiden for 
sine store oppdagelser at lys-frekvensen var det beste og sikreste målet.  
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Ett sekund er altså 24 timer ganger 60 minutter ganger 60 deler av minuttet, likt antall 
sekunder i døgnet som er 86400 sekunder i døgnet, som er tildels riktig oppdeling av hele døgnet 
basert fra solens høyeste punkt den ene dagen til samme høyeste punkt den neste dagen. Eller i alle 
fall fra middag til middag med like lange mellomrom. Noe slikt er poenget.  

Nå benyttes en frekvens først som de stoler på i atomuret og det tror jeg skiftes ut. Etter flere 
nye år med eksperimenter stoler forskerne på en helt topp stabil frekvens fra en isotop som heter 
Cesium 133-isotop, som så benyttes som ett nytt internasjonalt standardmål for sekundet og som 
definerer både sekundet og lyssekundets lengde og dermed metermålet i samme oppdeling av denne 
frekvensen.  
 I varmen er metermålet fra først av i Paris utsatt for krymping og utvidelse i temperaturer, og 
det skiftes ut med mer stabile materialer. Så finner man i finteknologien ut at dette er for ustabilt også, 
og det modifiseres flere ganger, Målinger fra pol til ekvator viser at meteren egentlig er 102 cm, så 
nå innføres dette som nytt mål i en langt bedre mer konstant meter-materiale. Så kommer de første 
lysmålere, radarer, etterhvert lasermålere som kan definere meteren uten at vi finner spesiell feil med 
dette. Men når elementærpartiklers tids-målinger og lengde-målinger står på spill, så vil denne 
finteknologien kreve bedre mål slik som cesium-målet.  
 Nå vil forskjellige eksperimenter også her kreve forskjellige lysmål, frekvenser som er 
tilpasset de mikroforhold som en måler. Men cesium-Hz-målet gir en fast lys-lengde for konstant lys-
hastighet som ett sekund ved avstemt bestemmelse om denne lengden best mulig målt, i et system og 
for samtidig sekundets hastighets-lengde ut fra den samme lengde og da antall svingninger i sekundet, 
frekvensen, som viss lengde igjen bestemmer meter-lengden, som den sikreste meterlengden i samme 
frekvensstråle. Hastighet, lengde, meter og tid er sikret i ett og samme mål som er kjempestabilt. 
 Dette viser konsekvent i alle målene og delingene vi har gjort her at tid, slik som vitenskapelig 
tid, og den oppdelingen vi har gjort for takt, gjør en som takt i forhold til skygger, retning, bevegelsen 
som gjøres, jevne bevegelser, likt som i cesiumfrekvensen, at tid er et bevegelses-forhold i forhold til 
lengder som deles opp, der takten i delingen skal justere store og små klokker til like takter bevegelse.  
 At tiden, klokke-tiden, helt og holdent er en mest fast bevegelses-takt til å sammenligne andre 
bevegelsers forhold til hverandre. Einstein finner ut at bevegelser fra andre objekter eller å fanges inn 
av sterke gravitasjonsbølger endrer takten på fysisk tid, men også på fysiske prosesser Der frekvensen 
på noe går opp i energi, der øker tregheten og massen, og tid-takten øker. 
  
 
 Tid er ellers en tilfeldig bevisst sammenlignings-funksjon for behovs-tilstander for de fleste. 
 Ønsketenkning er at tid blir oppfattet som endring eller virkning som kalles prosesser, 
det vil si at noe skjer. I fysikken måles alle bevegelsesprosessene, i naturen, og som følger de 
fysiske lover. Også i behov, følelser og bevissthet skjer det noe, endring. 
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Trykket.  
 
 Trykk-oppførselen i ekspansjons-funksjonen til differensialkraften. Med en og samme 
utstreknings-bevegelse, rom-bevegelse, rom-tid-volum som er like tett, har samme hastighet for alle 
like volum eller lengder, så vil denne vekst-funksjonen som endelig utvokst over alt ha samme trykk. 
Først nå kan denne ekspansjons-funksjonen, trykket, som er absolutt, men med samme drivende 
vekstfunksjon og samme bevegelse, begynne utvekslinger, hastighetsløkker og krumninger som 
veksles ut i like balansemengde med hverandre starte, og danne utstrekningsformer som beveger seg 
i utstrekningen som romslige formers årsak og virknings-rekkefølger.  
 Trykk-styrke-forskjellene i disse relative hastighetsløkkene skaper alle former for relative 
retnings-hastigheter og tregheter, og tidsforsinkelser i forhold til det vi kaller den rette bevegelsen.  
 En slik full sirkulasjon skyldes stor sett at utvekslings-sonen tilsvarer en kollisjon, den 
loddrette bevegelsen som ikke kan opphøre og dermed skaper virvler og med trykk fra alle kanter 
som kule-formede virvler, som en balanse-utveksling tilsvarende den kolliderende mengde 
utvekslings-bevegelses-volum.  
 Dette betyr totalt, den mengden som er nødvendig for å opprettholde en intakt balanse i trykket 
som er konstant på grunn-nivået. Det er kun en mindre del av strømmene som avsettes til utvekslinger 
i absolutte virvler og kule-former. Alt resten går med til krumningsbaner og strømnings-helling av 
den jevnere retningsstrømmen som virvlene dannes i. 
 Fra grunnen av vil vridninger og mindre sirkulasjoner oppstå i økende form med trykk-
økningen når ekspansjons-tettheten øker som vekst-potensiale innvendig i denne kraftvirkningen. De 
dannes et stadig høyere turbulenstrykk, det vi kan kalle trykkturbulens som til slutt blir absolutt. Men 
med utvekslingene vil det dannes relative trykk-turbulens-utvekslinger mellom alle de forskjellige 
feltene slik at vi får såkalte kosmiske soner som kan ha mer eller mindre lokale gjennomsnittstrykk 
for de nivåer av indre trykk som er et relativt forhold mellom trykkene.  
 På en måte selektive trykk-former som identitet for de lokale trykk, slik som for eksempel vårt 
kosmiske trykk, eller vårt lokale trykk i galaksen, eller i solsystemet. I slike trykksoner som vi tildels 
må forstå som jevnere lokale trykksoner vil da romaktiviteten til romfeltet ha sin identitet i sin 
trykkoppførsel av kompresjon og utveksling, turbulens-trykket, og først her vil den utbalanseringen 
skje som skal til for at partikler, virvler og kule-virvel-former på de forskjellige størrelser oppstå som 
er på samme nivåer i det lokale romfeltet.  
 Dette kan være noe som ligner micro-elementærpartikler som er milliontedeler av kjente 
partikler, så mengder av de partikler som er på kjent elementærnivå, og videre som logiske 
forbindelser av de utvekslingsspenninger eller utvekslings-formasjonsbalanser som vi kjenner fra vårt 
elementær-partikkel-nivå som danner det vi kaller ioner, atomer, molekyler, mineraler og organiske 
forbindelser av disse.  
 Vi kjenner videre til da dannelse av solsystemer, planeter og måner, og mindre elementer som 
kometer og meteorer, steinblokker og støv i rommet, galakser og super-galakse-hoper, sorte hull i en 
rekke forskjellige størrelses-klasser. Forøvrig vil det i forhold til balansenivået, gjennomsnittsnivået 
i romtrykket, det vi kaller det nøytrale gravitasjonsrommet for eksempel, også dannes antipartikler 
med motsatt virkning av mengde inn og ut i forhold til turbulensstrømmen. Balanse-kompensasjon 
av trykk-kraften. 
 Konklusjonen er at vårt gravitasjonsrom er et relativt og lokalt trykk, som har egen 
kompresjonsturbulens, balanse-bevegelses-mengde, et høyt trykk som danner partikkelvirvler inne i 
seg i samme grad som er forholdet til trykk-endringene til omliggende trykkfelt som vårt lokale 
gravitasjonsrom, kosmos, befinner seg innenfor.  
 Det absolutte trykkets rest holder et samtidig trykk innefra i denne relative 
gravitasjonstrykksone, som på en måte blir en sikker bærer av det som er utskilt som relative 
gravitasjons-strømmer, lokale utskiftninger i hovedtrykket.  
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 I alle tilfeller blir bevegelser og energier som passerer et tenkt punkt, matematisk, og 
geometrisk beregnet, det samme som bevegelse eller energi, fordelt over punktet, lik uendelig 
bevegelse eller uendelig energi, fordi det da ligner en størrelse vi har av bevegelse eller energi som 
fordeler seg over 0 bevegelses-areal.  
 Men svaret som total energi er riktig. Det er ikke bare i utstrekning økning i beregnings-masser 
stiger, slik som med begrep om retning mot uendelig, men også lokalt på plassen, i forhold til punktet, 
arealet, eller rommet som vi dimensjonalt sammenligner med, som 3d og 4d. 
 Trykk-ekspansjonen betyr samtidig at fortetning og oppløsning av slike feltlinjer, viser trykk 
i utvekslings-styrke som er i relativ endring proporsjonalt, og som vi kan sette logaritmer til.  
 Det er altså et trykk, en ekspansjonsfaktor, driv-tetthets-faktor i bevegelsesformene i rommet, 
det vi kaller bevegelses-energi-former som har et virkelig trykk, styrke, som kommer av den samme 
funksjonen og som vi kan kalle energia, drivkraften, der den logisk differensierende 
differensialfunksjonen punktvis og kontinuerlig driver denne videre, og danner trykkfeltet. 
 Vi finner da at drivkraften energia finnes og er konstant, og at bevegelses-energier er 
utvekslinger av denne trykk-kraften g at styrke er relative trykk-utvekslinger i forhold til et 
normaltrykk som alt har en indre relativ styrke-formasjon i forhold til sine utvekslingstrykk-objekter, 
slik som gravitasjonstrykket og de partikler vi finner som energi-bevegelses-objekter inne i et slikt 
felt.  
 Dette minner umiddelbart om rom-tid-felt-trykk-utvekslinger likt som de romtid-objekter vi 
har, og likt slik det beskrives i relativitets-teori og gravitasjonsteorier som rom-tid-felt-retninger der 
romformasjonen og de fysiske styrkeberegninger danner samme mønstre, eller egentlig er det samme 
hva retninger angår. I slike felt vil all balanse foregå også som kompensasjon mellom felt og partikkel-
styrkemengde, som kan veksle med alle balanseforhold rundt seg. Feltstyrkebalanse og 
partikkelfeltbalanse tilpasser seg hverandre gjennom trykkbalanse, den geometriske, romslige areal-
strekningen, og bevegelses-mengden i dette. Bevegelse og romform balanserer hverandre. 
 Det er ikke mulig å få endringer i et kosmisk felt uten utveksling med utenforliggende felt. 
Gjennomsnittsnivået i vårt kosmiske felt avhenger av dette og også kompresjonsmengdenes endringer 
som danner ekstra turbulens som partikler, som frigjort fra trykksonene balansert med feltene rundt 
seg kan bli selektivt vandrende partikler. Ingen kombinasjon er umulig så lengde feltet rundt og 
partiklene kan balansere energiene med hverandre og andre soners balanse med disse sonene i 
gravitasjonsfeltet.  
 Da vårt kosmiske felt må utveksle med andre felt betyr dette at det er pågående balanse-
utjevning. Om vi tenkte oss en stor nål som holder samme fart som vår strømningshastighet i det 
kosmiske feltet blir stukket inn i feltet vårt, så vil det ligne det å stikke en nål inn i rolig vannkar. Vi 
ser ikke så store endringer fordi det skjer en balanse-kompensering. Men denne vil danne en 
trykkendring i bredde, høyde og lengde som må balanseres. 
 Det som er en virkelig krise er om to motsatt dreiende kosmiske virvler skulle treffe hverandre. 
Resultatet vil bli det vi kaller kaos, selvregulerende uoversiktlige balanseutjevninger innenfor en 
konstant energi-mengde, som blir relativ lokalt. Dette ligner også værsystemer og orkandannelser, 
der trykket kan kompenseres i høyde, dybde og i horisontale retninger, der bølgetrykk oppover og 
nedover kan kompensere for orkanvirvlenes overtrykk i balansemengdene.  
 Og like meget frekvenser til partikler som ustanselig må kompensere vekslingene av sitt trykk 
med gravitasjons-rom-feltet rundt seg. Mindre partiklers tetthet slik som manko-balanse-utjevning 
hos protonet eller overskuddet til elektronet som masse, blir utsatt for gravitasjons-overtrykk som er 
rundt 1000 ganger høyere enn for et nøytron som er i balanse med romtrykket.  
 Dermed får vi en ekstra lang virkningseffekt i rommet rundt de små partiklene som er 
polariserte elektrisk, magnetisk. Balansesonen er intakt så overtrykket er balanseutvekslingen mellom 
gravitasjons-rommet og elektron, og protonladning. Her har proton og elektron omvendt utveksling 
med gravitasjons-feltet. 
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 Når derimot elektroner og protoner som nøytron-dannelse, eller som paret i atomer, utveksler 
gravitasjon og elektromagnetiske bølgevirkninger med hverandre. Da vil de innta mest stabil balanse 
med rommet kompensert gjennom bevegelses-mengder og avstander mellom partiklene, inntil 
kvanteverdimengden. En balansert trykksone mellom elektroner og kjerner i forhold til gravitasjons-
rom-trykket. Trykket gir kvanteverdi-forskjellen. Her brettes en mengde feltlinjer inn og atomer og 
molekyler kan ofte virke i nøytrale forbindelser ikke ulikt nøytronet. Men de har sine ytre elektroner 
som da viser seg som overflatetrykk-spenningen og da forstår vi hvorfor.  
 De er nær romtrykket og små. Når et elektron hopper ut, hopper det ut av balansesonen for 
feltlinjene sine, og ut der hele elektronet må ta imot trykket alene fra gravitasjonsrommet og den 1000 
ganger høyere strekning-virkningseffekten tiltrer. Den beholder gravitasjons-utvekslings-sentret, men 
vil nå gjennomgå hele balansetrykkendringen som andre partikler og polariteter virker med og 
endringer i gravitasjonstrykket. 
 Om et elektron hopper fra et skall til et annet skjer det som en trykkregulering der trykket i 
det indre feltet er oversteget. Og når det hopper inn er denne energien, lysenergien frigjort fra 
elektronet. Dette skjer som en felles trykkprosess av feltutveksling for lystrykket og elektrontrykket. 
 Når et elektron skal hoppe helt ut vil både massegravitasjon fra kjernen og fra andre elektroner 
og romtrykket, da vil skape en balanse-mengde som overgår spenningen i ytterskallet eller derfra 
elektronet vil hoppe ut. Balanse-energien har alt en kompensert plass gjennom partiklene.  
 Derfor kan ikke elektronet komme seg langt vekk. Ikke uten at det må en ekstra mengde energi 
til for å frigjøre dette, og da har rommet rundt avlevert denne energien som lys eller elektron, eller 
proton, en mengde utenfor som overstiger balanse-spenningen som partikkelmengden danner.  
 Retningen kan være bestemt av det innkommende energi-partikkelens retning. Stort sett 
erfarer vi at elektronet inntar en mest mulig rett retning i rommet utenfor, men dette kommer an på 
mengden omliggende spenninger. Er det mye av negative spenninger ellers og avsetnings-balanse-
muligheter vil det kunne dreie av, opptas andre steder eller virke som mot-strømmende eller med-
strømmende elektron-vandringer langs eller i ledere.  
 Om det ikke finnes kompensasjons-avsetninger som balanse-soner i nærheten, så vil heller 
ikke elektronet kunne vandre. Da må det forholde seg til gravitasjons-balansen avsatt til partikler eller 
gravitasjons-balansen i felt-rommet lokalt, og kan da i en sone rundt atomene, molekylene, stoff-
samlingene, bli vandrende i en balanse-sone mellom elektron-skall eller på utsiden av disse slik 
superledere virker som.  
 En direkte sammenheng slik er bare en av typene superledning, nemlig der ingen 
kompensasjon i relativ samtid kan utveksles og der elektronet må gå akkurat i balansesonen mellom 
gravitasjons-rommet og partiklene ellers som er avsatt til romfeltet balanse lokalt. Tiden, hastighets-
lengden, mulig lyshastigheten.  
 Gravitasjons-hastighet og lyshastighet og trykkendringen i rommet må overgå denne 
hastighet-terskelen som balanseenergimengde mellom to utvekslingsområder før en slik utveksling 
kan kje. Dette er nær forhands-innstilt. Det er først når en slik balansekanal er åpen at vi kan få denne 
utvekslingen. Er denne energibalansen utenfor denne hastighetslengden mellom balanse-områder kan 
ikke energien utveksles denne veien.  
 I de tilfeller vi klarer å få mest mulig absolutt ro, så har vi også skapt mest mulig balanse, og 
dette gir en indre energi som søker å balansere seg med romgravitasjonens mer urolige områder 
utenfor. Om stoffene lokalt ikke rekker å balansere partiklenergier raskt nok med noe rundt seg så vil 
overskuddet kunne opptre som elektroner som balanserer mellom gravitasjonsrommet og stoffene 
som inneholdt elektronene.  
 Balansen for partikkelvirvler har ingen naturlige balanse-avsetninger i nær nok omkrets, kun 
den massen som de kommer fra, og må balansere ved hjelp av avstand og bevegelseshastighet langs 
disse stoffene. Dette gjelder også for utpumpede elektroner i isolatorer. Her er protonene overskudds-
energien.  
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 Dette må balanseres fordi det mangler dekning for balansen av feltnøytralitet i forhold ti 
rommet. Elektronene må kompensere dette ved bevegelses-vandringen mellom slike proton-områder 
fordi hver destinasjon vil virke mer nøytral i forhold til proton-ladninger rundt der elektronet hele 
tiden befinner seg. Gravitasjonsrommet rundt må kompensere økt rotasjon og bevegelse, og er 
deltaker og årsak i det samme for balansen skyld. Bevegelsen øker nå trykkstyrken i rommet, og 
kompenserer tapt masse-gravitasjon ved å hente inn ny til balansesonen.  
 Dette er også den graviterende elektromagnetiske utvekslingen. Det oppstår en felt-utveksling 
som virker turbulent, og er mest vanskelig å forstå fordi all utvekslingen ikke foregår med alt av det 
samme som går inn og ut men av-veksles gjennom nydannelse av kompenserende gravitasjonsenergi 
som inntar et roterende løp i elektronkjerner og opprettholder frekventeringen elektro-magnetisk.  
 Frekvensen er altså en turbulent utveksling som ligner kaos-selv-reguleringen. I lys eller 
stabile elektroner må denne skje som et lokalt balansetrykk, der denne frekvensen opprettholdes fordi 
det ikke finnes avsetnings-mulighet for trykk-bølgen. Trykket vil balansert opprettholdes, og derfor 
stiger trykket, energifrekvensen til lyset når gravitasjonstrykket øker. En ren balanse-utveksling, der 
hverken gravitasjonsenergien eller lyspartikkelen kommer unna.  
 Det oppfører seg likt som med planckens proporsjonalitet i partikkelkjerner som har samme 
årsak. Enten det er en massefaktor eller en beregningsfeil så er dette trykkbalansen i den mest perfekte 
forstand. Og omsatt kun som masse, masse-trykk-balansen. Elektronet må tåle samme trykkendring 
som det lyspartikkelen får. All øvrig kompensering skjer mellom gravitasjons-romfeltets regulerings-
areal og partikkelens regulerings-areal.  
 Det er derfor at flere virvler, partikler, likt som i vann får et mindre ytre areal når virvlene eller 
partiklene kommer sammen, mens underskuddet går over til bredere strømmer inn som har mer 
energi-trykk enn før, slik at romfeltet har tatt over den tapte energien som normalt skulle tilsi tapet 
der to virvler samlet danner litt mindre virvler enn summe av disse to.  
 Det er dette som får nøytroner i større mengder til å bli mindre enn de skal, og bli lettere enn 
de skal og da også kan gi plass til flere nøytroner enn normalt i isotoper. Når to sort hull kommer 
sammen slik som 29 og 33 solmasser som er lik 62, men som kun viser 59 soler etter sammenslåing 
der 5 prosent masse virker tapt, at denne energien er nå i volum kompensert av gravitasjonsfeltet 
utenfor disse da felt og partikler kompenserer balansen sammen. 
 Dette forstod jeg i alle fall før vi oppdaget gravitasjonsbølgene fra rommet, og de stemmer 
nok med de to nøytronstjernene som kolliderte der v kunne måle lys og gravitasjon samtidig og 
konstatere at lys og gravitasjon hadde samme hastighet. Det visste jeg også på forhand før det vi her 
regner som beviset. Lys vandrer med gravitasjonstrykkendringen som en bølge, forplantning av 
gravitasjons-trykk-forskjellen, men som en utvekslingsvirvel med gravitasjonen og partikkel-
virvelens lokalitet og bevegelses-retning. Et balansetrykk sin bevegelse gjennom rommet. 
 Kompensasjon av felttrykk skaper logisk selektive partikkelspenninger som kan danne alle 
logiske forbindelser. Men om vi tar store galakser eller supergalaksehoper, og vi setter slike enormt 
langt fra hverandre, vil vi gjerne tro at et område mellom disse kan gjøre hva de vil. Det må bli feil.  
 Det tar lang tid med lyshastigheten og romtrykket og endre noe over gigantiske avstander, 
Dette fører til at selektive funksjoner mellom stoff og felt i store galakser som finnes mellom andre 
superstore områder langt unna, kun kan utvide seg så mye at det er i balanse med utvidelsen og 
gjennomsnittrykket rundt andre stoffsamlinger av store mengder, og romfeltets tilpasning til disse. 
Ett overtrykk som feltkompensasjon i rommet til en slik mellomliggende galaksemengde vil måtte 
bli presset ned igjen slik at denne blir fanget i en gravitasjonsboble. Hit men ikke lenger.  
 Dette igjen danner en slags lokal ytre påvirkningsfaktor som begrenser bevegelses-mengdenes 
utfoldelse. Store ansamlinger presses på plass og hva som helst kan hverken forlate eller komme inn 
i systemet som er ferdig balansert for mengdene som er tillat i relativ samtid. Den relative samtid er 
ikke noe annet enn den relative balanse-hastighets-utveksling av felttrykk-styrkene. Og denne har alt 
en balansegrense for felt-tettheten totalt.
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Trykk-utjevningen. 
 
 Når flere feltområder er med i sirkulasjoner vil de møte en viss motkraft som kan være med 
på en utvekslende lagdeling av sirkulasjoner. Lokalt virker dette mer som at vi har ett felt utenfor som 
er ganske jevnt, et innenfor det feltet vi er i, og et feltområde som er på innsiden av vårt eget felt som 
er bærer av disse feltbevegelser vi har likt som feltet utenfor og innenfor oss. Alle tre feltene som vi 
finner utveksling mellom har balansert sine kompresjonstrykk, og som slike jevne kompresjonsfelt 
skulle vi altså ikke tro at det ble dannet fraksjoner eller partikler. Men dette er felt i bevegelse og en 
viss grad krumning eller sirkulasjon, så over avstander finnes det en rimelig trykkforskjell over tid 
og arealer, og som også kan kalle energi-hastighets-utvekslinger.  
 Disse er alt godt fordelt, og i feltet utenfor oss utlignes alt best mulig balansert innvendig i 
trykk og i det feltet innenfor oss det samme, og likedan med det bærende underliggende felt for alle 
disse, samt vårt lokale felts indre kompresjon. Det søker og må innfinne balansebevegelse, som også 
betyr trykkbalanse. Men da det skjer en forskjell, en endring i trykkutligningen må det dannes 
fraksjoner i vårt trykkfelt for å opprettholde trykkutjevningen.  
 Dette vil tvinge frem balanse-utlignings-områder som finner sitt kraft-sentra, et balanse-
område der en slik sirkulasjon kan finne sted. Dette er ikke enkelt å sette opp fordi det er drift i ytre 
felts inn-balansering mellom eventuelle masser og felt, og det er drift i det innvendige feltet i forhold 
til oss, og i vårt eget felts utlignings-balanse. Det er altså ikke et rolig og bestemt sted, men der det 
lokalt kan samles den riktige balansen for virvler. Vi kan godt si at balanse i eget felttrykk virker 
gjennom helheten av feltet, slik at denne virvelen vil forplante trykket sitt mellom nærmeste strekning 
a og b der utligningen kan finne sted, og her er det klart avstander mellom lignende forskjells-trykk 
slik at virvelen må forplante seg i en gjennomsnittsretning.  
 Denne blir også påvirket av masser og felt som balanserer seg inn hele tiden i alle retninger 
og vil følge styrkerommets retninger som partikkel, krumningsrommet. Samtidig i et tidlig stadig der 
det ikke er særlig med partikler så vil det være et gjennom-snitt fordelt i landskapet, svært symmetrisk 
sett på avstand for hvor disse partikler og deres retninger vandrer eller oppstår.  
 Symmetrien er ikke absolutt fordi trykkbalansen dominerer. Etterhvert som det trykket en 
partikkel har ved dannelse blir utlignet av andre trykk utenfra eller fra trykkrommet de er i, så øker 
sjansen for at dette partikkelen blir mindre bundet til balanseområdet det har oppstått fra, og det skjer 
også med partikkelens vandring, at det blitt et mer friere selektivt virkende partikkel i et mer friere 
rom som det balanserer med alle veier i styrker, og som inngående og utgående virvling så vil slike 
partikler ha akkurat den kraftenergien som selektivt virkende feltegenskap.  
 Trykkutjevningen mellom alle de nevnte felter forårsaker altså en slags manko og 
overskuddstrykk, men som ku er balanseutjevning der samme energitetthet opprettholdes totalt, men 
det virker ikke slik mellom objekter som virker på hverandre gjennom de selektivt dannede 
feltstyrker. De vil innta logiske forbindelser i alle logiske varianter som er tilgjengelig.  
 Her dominerer styrken og overtrykk, undertrykk i forhold til andre felt og utligninger i 
lokalfelten partiklene er i. Om det er større trykkendringer på gang så dannes det større trykk i feltet, 
og større trykkendringsmengder som er spredt, slik at en partikkel får mer energi eller kan dannes 
som en større partikkel. Men da flere kraftlinjer inn til slutt ikke kan kompenseres balansert bare en 
vei, så vil partikkelens kraftlinjer måtte skiftes ut alle veier og det betyr at virvlene får en kule-formet 
virvel-rotasjon grunnet samme trykk alle veier.  
 Men med den respektivt selektive styrken, og som frigjort utlignings-messig i forhold til yte 
trykkfelt og indre trykkfelt der resten av dette partikkelens trykk-styrke utjevne i forhold til felt og 
objekter inne i dette egne lokale feltlandskapet så er dette nå et ganske fritt balansert logisk selektivt 
kraft-partikkel. Det selektive kommer best frem når dette partikkelen ikke lenger bare forholder seg 
til krumnings-felt, men til andre partikler og objekter i landskapet som må utvekslingsvirvler, det vil 
si retnings-styrker av kraftvirkninger inn og ut av seg.  
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 Som balansert opprettholdes som de lokale balanser totalt i forhold til trykk-kompresjonen i 
rommet og vil da innta minste-trykk-størrelser og maks-trykk-størrelser i forhold til balanse-trykket 
i rommet. Alle slike partikkelbeskrivelser gjelder for sitt nivå av trykk som de dannes i sammenlignet 
med likedanne størrelsesforhold i samme trykklandskap. Slik sett kunne vi godt regnet galakser som 
slike trykkpartikler på det størrelsesnivået som disse opererer på i feltlandskapet. Alle skal 
utbalansere seg i forhold til et eller annet som drift og størrelse på utvekslingene. 
 Nå er det viktig å fortelle følgende: Om vi ikke allerede har forstått dette: Om vi har en 
jevn likens hastighet, bevegelse og utstrekning som følger samme punkter, samme kontinuitet som 
rom og tid og de ikke skiller lag og er likens overalt, og da i alt vi oppfatter som utstreknings-rom, 
og samtidig har samme trykk og tetthet som samme funksjon for trykk, så har vi et helt balansert 
feltrom, som så utveksler og danner romslige feltstrømmer og former som følger bevegelses-
virkninger av kraftfelt og i jevne trykk, stort sett følger de rette bevegelses-rekkefølger best mulig.  

Romfeltet vil ha en større eller mindre trykkfelt-turbulens alt ut fra hvilket nivå vi 
sammenligner med, men på grunn av opprinnelseskraftens karakter og balanse-likevekt, så vil alle 
nye feltstrømmer ha et tilsvarende balansert trykk som riktig nok endrer seg med hvor fort en slik 
strømning nærmer seg et utvekslings-senter. Men den indre turbulensen, er så balansert gjennom store 
deler av rommet, kosmos, at med så små partikler i forhold til et stort kosmos, så betyr dette uvilkårlig 
at gjennomsnittstrykket over enorme avstander er ganske stabilt.  

Alle feltnivåer har slike soner i forhold til sin størrelse hvorpå mindre sirkulasjonsutjevninger 
som partikler oppstår på er tilpasningsbalanser i feltrommet, og de er selvsagt av liten type når flere 
feltområder i de store feltsystemer må balansere likevektig med hverandre. Konsekvensen er at alle 
trykkfeltområder med slike dimensjonsforskjeller der det virker som at det er jevnt felt med små 
grunnenheter, betyr at lokalfeltets kompresjon er stort og jevnt i forhold til disse partiklene og at alle 
felt har tilsvarende utjevninger i balansegrader.  

Men denne kompresjonsbalansen tvinger frem en bestemt energi og bestemt forplantnings-
strømning også slik som gravitasjons-felttrykkets forplantnings-hastighet og lyshastighetens 
forplantnings-hastighet som ganske symmetriske energiformer. Gravitasjonsrommet tvinges også av 
resten av kraften til å danne partikler, men er fri til å samle og splitte mengder ved å kompensere med 
gravitasjons-romfeltets endringer, og da kan alt være tillat så lenge ikke balansen forstyrrer de 
romfeltene som støter inntil kosmos.  

Disse feltene har balanse-lovene intakt. Gravitasjonsrommet har altså ett turbulenstrykk, og 
er egentlig en del av samme kraft som driver gravitasjons-romfeltet og dets utvekslings-balanseringer, 
og det gjelder for romfeltene rundt kosmos også, og det er differensialkraften. Den er ikke en ide, 
men påtvungen ufrivillig oppdagelse. 
 Vi skal huske at dette kontinuitets-sammenhengende trykklandskapet totalt virker ganske likt 
en kontinuitets-væske, flytende trykk, uten avbrudd, kun turbulens, kompresjon. Balansetrådene er 
ikke avbrutt noen veier. Trykkene forplanter seg balansert. Og der det er for stor forskjell, brekning 
av trykkretninger så dannes partikler, g til tider i stor mål-stokk større ansamlinger, om så 
galaksehoper. Utenforliggende felt er også her med i dominansen av bane-endringer i bevegelses-
retninger og styring av balanse for utvidelse og sammentrekning eller tvingende balanse-tilpasnings-
soner. 
 Uansett hva vi videre kan si om felt, sorte hull, galakser og partikler så er det eneste vi kan 
gjøre for at vi skal forstå sammenhengen mellom fysiske lover og jevne feltretninger, at vi tenker oss 
at vi har et mest mulig rettlinjet felt som har jevnt trykk, eller kompresjonsturbulens i alle retninger. 
Av en eller annen grunn så øker trykket i sonen slik at en partikkel oppstår, og vi skal nå ta for oss ett 
virvel-partikkel med høyt nok trykk til at det må utveksle alle veier i feltlandskapet, det rette feltet, 
et homogent felt, og slik at vi har en kule-partikkel som vi gjerne kan sammenligne med et elektron, 
et proton, et nøytron, eller hva vi vil, en jordklode.  
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 Poenget er at vi nå skal tegne opp de rette feltlinjene i rommet. Midt inne i dette feltet der 
feltlinjene betyr en viss styrke oppstår det et kule-rundt utvekslingspartikkel, en kulevirvel, et 
rotasjons-partikkel. Vi kan gjerne ta for oss ett partikkel som her er jevnt balansert med trykket rundt 
seg, likt som gjennomsnittet i romtrykket lokalt over større områder også, men som slik sett ikke er 
en distre partikkel, men her minner om et nøytron. Større et denne partikkelen får vi ikke på grunn av 
balansetrykket i rommer for trykkforskjeller uten at vi ødelegger for feltet i rommet.  
 Vi skal altså da i dette området med feltlinjer som vi tegner opp som ett gitter i rommet, 
todimensjonalt, setter inn partikkelen som vi har delt i to slik at vi ser innsiden av partikkelen, en 
sirkelflate, og der da kraftlinjer utenfra skal bøye seg inn i partikkelen. 
 Nå blir det spennende. Her kommer de første logiske overraskelser om dannelse av partikler 
i et ellers ganske likedan trykk eller felt. Feltlinjene virker som en slags rette streker, et rettlinjet felt. 
Men utvekslingene som nå skjer som en balanse-utveksling som danner en sirkel, en virvel, eller her, 
en kule viser oss en rekke logiske konsekvenser om partikler og oppførsel. 
 Vi kan med strekene, de rette linjene fra feltet rundt, i det de når kuleoverflaten tegne en linje 
derfra og inn mot senteret til partikkelen der det skjer en rotasjon i kollisjonsområdet for at driften 
ikke skal stoppe opp. Vi ser når vi har tegnet alle linjene inn i partikkelen, at det er ganske lik avstand 
mellom disse hele veien rundt inntil de går sammen i rotasjonen i sentrum. Vi vet at det er likt trykk 
og hastighet på disse, slik at vi får et jevnt rundt partikkel og rotasjon.  
 Samtidig ser vi at der de inngående linjene treffer kuleskallet så har de lik bredde som det de 
rette feltlinjene har mellom hverandre. Det samme skjer med de utgående linjene fra senteret i kula. 
Der de treffer kuleskallet ut mot de rette feltlinjene har de samme bredde so feltlinjene utenfor. 
Forskjellen er akkurat ved kuleskallet der det skjer en gradvis innbøyning, og det betyr samtidig at 
det er et konfliktområde mellom inngående og utgående feltlinjer i kula, akkurat ved kuleskallet. 
Dette igjen betyr at det er ett slags turbulent overgagsområde i kuleskallet som tross alt har en viss 
bredde, et visst volum.  
 Denne kuleoverflateovergangen representerer forskjellen mellom der feltlinjerom-
retningsbevegelsen utenfor kula dominerer som virkningstrykk og der vi innenfor kuleskallet finner 
feltlinjene til kulen som dominerer feltlinjebevegelsene som en utvekslingsdrift-retning.  
 
 
 Overgangssonen i kuleskallet ut mot rommet utenfor i forhold til rommet innenfor kuleskallet 
virker altså som en kraftovergnagsone som tiltar og bøyer feltlinjene innover men er også en litt mer 
usikker sone, det vil si den er ikke helt flat, men har en overgangsvirkende tykkelse som akselererer 
i bøyningen. Annen romslig virkning ville skape frustrasjon i denne overgangssonen og det kan skje 
gjennom balansetrykket i rommet dets kompresjonsturbulens som er med å forplante trykkvirkninger 
som ellers skjer i rommet. Et rom som alt ut fra kompresjons-turbulens vil ha en viss vibrasjon. 
 Jeg har valgt å kalle denne sonen som danner partikkelens yttergrense for partikkelens fossa, 
dens hals, eller foss.  
 Virkninger inn og ut mot partikkelen vil kraft-messig fordele seg proporsjonalt lignende den 
økende akselerasjons-sone vi kjenner, men dominans-området gjør en stor forskjell på feltet utenfor 
og feltet innen i fra kula og dette området er spesifikt det som er overgangs-endrings-sonen, der vi 
får situasjonen mellom linjer krummes mer eller ikke og fortsetter mer rett eller avbøyet i retning 
videre. Alt skal balansere seg trykk-messig i rommet uansett.  
 Men poenget med å oppdage partikkelens fossa, og som med innkommende retninger slik som 
ved avbøyning og indre kollisjon er nødt for å danne en rotasjon som er særegen for den ytre delen 
av kula, altså en ytre rotasjons-hastighet for et omløp, er litt annerledes enn for senterutvekslingens 
tidsomløp, den indre kule-formen som er selve utvekslings-sirkulasjonen, balanseutvekslingen.  
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 Her inne må omløpet samles til en viss størrelse av mengden som skal inn og ut, men i lik 
skala energi. Altså høy rotasjon på en liten sirkel i forhold til den store i kule-overflaten. Den ytre 
flaten bremses også noe ned av feltlinjekraften utenfor kula, det vil si et friksjonsområde, og som 
også er deltager i avbøynings-prosessen av feltlinjer inn i kula. Denne sonen forteller oss altså ganske 
mye om en kule-partikkel.  
 På den annen side er det lik mengde energi som går inn i kula, og i lik mengde og hastighet 
fra alle kanter, når den har funnet sitt balansepunkt. Samtidig er det slik at det på den motsatte siden 
av kula alltid er like mange retninger på energier den andre veien, slik at energimengden til og fra er 
like når det gjelder bevegelsesenergien som er opptatt som energi i kula. Samtidig i et jevnt trykkfelt 
så betyr dette at kulestørrelsen, energien, holder seg ganske konstant. I dette tilfellet jevnt med 
trykket, og virker i forhold til trykklandskapet rundt seg som en balansert nøytral partikkel. Dette kan 
altså passe med et nøytron om vi vil. Her det likegyldig enn så lenge. 
 Vi forstår at en forskjell på rykkretninger finnes da et trykk skal utjevnes, det vi si i forhold til 
trykk utenfor et lokalt balansefelt, og den retningen som feltstrømmene komprimeres eller utvider seg 
i, selv om dette er aldri så lite. Frontretning i strømmen og forsinkelses-retning i denne og en slags 
vertikal trykkretning gjennom landskapet fra utenforliggende felts utveksling. Dette bestemmer 
partikkelen rotasjon om ikke andre partikler eller energier influerer partikkelen. Altså dannelses-
retningen på rotasjonen.  
 I et jevnt felt så vil retningen og trykkforskjell opp og ned i forhold til rett frem være 
avgjørende årsak for spinnet til partikkelen.  
 Det trykket som en partikkel virker med som mere energi, er kun balansen på overflaten av 
forskjellen som skal til for at det skal være li energi trykkutjevning i forhold til andre feltvirkninger, 
slik at det er egentlig ikke mer eller mindre energitetthet totalt i noe punkt, men kun utvekslinger av 
styrke-retningene og mengdene som balanseres innvendig og utvendig som et proporsjonalt likt 
energifordelingsområde.  
 Ikke så ulikt begrep vi har om bevegelsesenergi og potensiell energi, men her gjelder det kun 
felt-styrke-reguleringen og ikke den ekvivalente fordelingen av krumning og partiklenergier i rommet 
som vi ellers forholder oss til. Dette er lokale sammenligninger ut fra kun den ene tilsyne-kommende 
energimengden som vi selv er eksempler på fysisk og som måleutstyr. Motvekten i feltet vi vi ikke 
merke bare tetthets-forskjellene i det feltet vi er i. Det er virkningselementet vi har fått tildelt. 
 Vi kan da forstå litt av den inngående og utgående energien, at denne virker i forhold til 
fartsretningen og trykkforskjeller i rommet som årsaken til den styrken som virker inngående og 
utgående. Om det er kun overtrykk eller undertrykk i forhold til strømmen som skal balanseres vil 
andre partikler og feltvirkningen i feltet rundt virke som at det er inngående eller utgående 
resultatstrøm. Vi vet alt at en slik virvel må ha innkommende rotasjonsstrømmer til å begynne med.  
 Men det kan dannes ett sug også der rotasjonen skaper en slags manko i landskapet som 
balansert må erstattes. Vi får mange varianter å forholde oss til om vi skal finne alle muligheter for 
inngående overskudd eller utgående overskudd som partikkel-sammenligninger for feltvirkninger.  
 Men i et landskap som alt er av en type feltstyrke som danner rotasjon for å balansere seg, så 
vil disse danner hastighetsløkker av samme kraften som vil virke som tiltrekkende. Om andre 
utjevninger krever, eller oppfatter en balansemanko, så vil utenforliggende felt, og retninger i det 
feltet vi er i snus rundt for å balansere dette, og vi kan få frastøtende partikler. I dette tilfellet virker 
dette som overskudd og underskudd av gravitasjon, som vi kan oppfatte som gravitasjonspartikler og 
anti-gravitasjons-partikler.  
 Vi skal derfor se på noe nytt. Hvordan i all verden skal balanserte partikler kunne danne 
overskudd og underskudd som magnetiske og elektriske virkninger, likt som der lys eller elektroner 
er små i landskapsfeltet i forhold til nøytroner og protoner som virker nesten som mettet opp til 
romtrykkets gjennomsnittstrykk? Det samme vil gjelde for antipartikler også med omvendt spinn, 
eller motsatt trykkfeltvirkning. Den ene avgir, den opptar, gravitasjon som gjennomsnitts-størrelse. 
 Vi kan da prøve oss frem. Jeg prøvde først å lage hull i kula for elektrisk og magnetisk 
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virkning. Da kula roterte og ikke minst kunne ha andre objektstyrker rundt seg, så ble overskudd og 
underskudd av magnetisk og elektrisk styrke, til noe som skiftet retning med rotasjonen og slike 
partikler vil aldri holde en rett retning noen vei, men frese rundt ubestemt likt som nyttårs-fyrverkeri. 
Det passer ikke særlig bra med balansen til fysiske partikler og lover.  
 Det jeg fant ut av dette var at fordelingen av overskudd og underskudd av magnetiske og 
elektriske feltvirkninger, måtte fordele seg over hele kula. At det virket som en lagdeling fra sentrum 
og utover lignende styrkefordelingen i utskiftninger av det vi kalte gravitasjon eller feltlinjer inn i en 
balansert trykk-kule i rommet. Hvordan skulle v danne noe slikt med forskjellige retninger, positiv 
og negativ virkning av disse kreftene?  
 Jeg fant ut at det enten måtte være et overskudd frs grunn-nivået som dannet de minste virvler, 
forplantningstrykk, slik som lignende lys, fortoner, eller at et litt større overskudd kunne danne de 
første og minste kule-former som var langt lavere enn normaltrykket i rommet, men allikevel var den 
manglende balanserte mankoen. Romfeltet trengte en treghetsvirvel i kule-form, ikke det raske 
utjevningstrykket som lyset hadde. Dermed ble styrken til det minste gravitasjons-partikkel i kule-
form tenkt lags som en liten kule som utveksler alle veier.  
 Men denne mangler altså det som skal til for at det skal være jevnt trykk, og gravitasjonen 
ellers i rommet eller feltrommets styrke må komme inn og erstatte det som mangler her for at det skal 
være balanse. Her antok jeg at elektronet ble presset opp i en normalstørrelse for trykkpartikler i 
rommet. Mankoen av energi virket som en slags trykkvirkning ut i rommet. Jeg undret her over om 
dette trykket kunne være spredt lengre utover i det vi vet at trykket til et elektron egentlig er 1000 
ganger mindre enn et nøytron eller proton nåe det gjelder gravitasjon.  
 Jeg fikk for meg at nettopp gravitasjonstrykkubalansen ble rettet opp ved at elektronets trykk 
ble presset langt utover gjennomsnitts-grensesonen for partikkelformstørrelse, men at dette ble 
erstattet av gravitasjon igjen, I så fall ville magnetisme oppstå som innløp av denne energien som ble 
sendt ut. Jeg tenkte so så at dette er samme feltkraft så vidt differensialkraften er modell, så jeg lot 
gravitasjonen presse elektronvirkningen utover elektrisk som ble bremset og delvis opptatt av 
gravitasjonen utenfor, mens deler av dette ble med som turbulens i gravitasjonen som gikk innover 
og der også deler av gravitasjonen fra rommet rundt er med og erstatter den tapte gravitasjonen som 
er omdannet til tapt elektrisk feltenergi i rommet.  
 
 Om dette balanserer får vi et omløp der den elektriske effekten trekkes ut i rommet, og 
gravitasjon og magnetisk virkning av forholdet mellom omdannelse av elektrisk energi og gravitasjon 
på vei innover igjen i elektronet for å balansere dette omløpet. Samtidig var det en del av den indre 
rotasjonskjernen av gravitasjon som måtte være igjen som balanse-sone i det indre av elektronet. Et 
slags undertrykkspartikkel i landskapet som freser seg utover normal størrelse, med liten tetthet men 
med stort lokalt virkningsomløp.  
 Når vi hadde hørt at et nøytron kan spaltes i et elektron og proton, eller at et nøytron i 
vakuumkammer eller i verdensrommet deler seg i et elektron og et proton etter 15 minutter av seg 
sel, så ga dette meg en viss sikkerhet for at protonet var lettere enn nøytronet, og at elektronet var 
mistet, og at da proton og elektron har motsatt retning på feltet sitt, og da så jeg protonet som en 
manko av elektrisk virkning. Dette underskuddet satte jeg i forbindelse med at protonet hadde ett litt 
mindre trykk, et underskudd i forhold til gravitasjons-trykk-gjennom-snittet i rommet, eller var et 
svakt undertrykks-partikkel.  
 Den positive ladningen måtte kom av mankoen nøytronet nå hadde, det tapte elektronet. 
Gravitasjonen og den elektriske negative ladningen stemte med den energien som var tapt for 
nøytronet, og som da protoner manglet. Med andre ord. Fra toppen av makstrykket kan også et 
elektron som minste gravitasjonsbalansepartikkel med balanse alle veier frigjøres. De elektriske 
feltlinjer går motsatt vei. Men det kan stemme med det trykket som gravitasjonen nå skal erstatte for 
å gi ett likt trykk som gjennomsnittstrykket til rommet. Igjen så begynner den samme runddansen.  
 Gravitasjonen inn mot protonets manglende trykk, virker nå som et elektrisk trykk motsatt 
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vei. Rotasjonsfordelt kan ikke mer energi dyttes inn så protonet må enten endre form eller avgi det 
overskuddet so kommer inn. Magnetisk fluks oppstår som den turbulens som skapes av gravitasjons-
driftens overskudd inn og virker utover, mens dette overskuddet igjen skaper en dannelse av 
gravitasjonstrykk som må omdannes il elektrisk feltstruktur innover igjen.  
 På en eller annen måte klarer jeg å få en forståelse av at dette er omdannelsesprosesser i 
graviterende og i elektro-magnetiske energier hos partikler.  
 Jeg vet på forhånd at det blir sagt at elektroner og protoner tilpasser seg hverandre gjennom 
avstand og hastighet lignende slik planeter gjør rundt solen, slik a jeg forstår at forskjellig ladning og 
spaltning, og deres etterfølgende hastigheter i rotasjon og baneavstand betyr at det er inngått en 
balanse-regulering i romfeltet, her det da er dannet et hydrogen-atom, eller om vi vil med to av hver 
av disse partikler, nøytron, proton, elektron, at vi har ett helium-atom. Dette forklarer gjennom 
balansetrykk, hvorfor de elektriske og magnetiske krefter virker sterkt lokalt, men at summen av deres 
energier sammen med gravitasjon viser seg på avstand kun som gravitasjons-mengden.  
 Dette samsvarer med at summen av disse krefter som elektromagnetiske og gravitasjons-
krefter dermed tilsvarer massens energi, som slik med en minste energifaktoren vi kan stole på i 
hastighet, lyshastigheten og lyset, kan skrives opp som Einsteins formel: Bremse-kollisjons-formelen 
i vårt gravitasjons-rom, friksjon, E=Mcc! 
 Jeg anser det ikke som bryet verdt på dette tidspunktet å spekulere noe mer i hvordan 
partikler dannes eller at deres feltkrefter oppstår i gitte mengder og virkninger. Jeg antar at dette 
ligger i nærheten av en riktig løsning for et enhetsfelt der samme kraften omdannes gjennom 
forskjellige måter å strukturere sin balanse på: Som like godt kunne være uendelig av former. Men 
det skal jo også være en orden. og balansen skaper en orden. 
 Nå kommer det neste: Hva bestemmer styrkeforhold og økning i dette innover i en partikkel, 
hvordan kan de gripe hverandre, og hvordan kan en partikkel gå rundt et annet, eller fordele seg slik 
de gjør som elektroner i elektronskall? Svaret på dette skaper et sjokk. Fordi før jeg finner ut av denne 
fordelingen og hvordan, så vil jeg jo se om jeg kan finne en eller annen ting som forteller om 
kraftøkning og tiltrekning. Det jeg tenker meg er at feltene til partiklene danner virvler som er 
innkommende feltlinjer fra rommet og ut igjen ikke så ulikt virvler i vann.  
 Men dette betyr også at felt-trykkene og feltlinjene går gjennom hverandres områder, slik at 
deler av feltlinjene hos den ene går gjennom feltlinjene til den andre partikkelen, hvilket skulle si at 
hastighetsløkkene skaper en tregere virkning mellom deres retninger, altså at de kan trekke inn mot 
hverandre for eksempel. De tiltrekkende virkninger til partikler kan være nok virvel-virkning i seg 
selv til at vi kan tenke oss at de trekker seg til hverandre.  
 Men at de virker inn i hverandre, og slik får mer tak til mer de nærmer seg hverandre som en 
felles utveksling av deres utvekslings-sirkulasjoner, skaper en bindings-funksjon i endring og som 
jeg oppfatter som akselerasjons-mengde.  
 Det neste jeg gjør nå er å forsøke å se på tettheten av styrker innover i en partikkel for å se om 
noe skulle skille lagdelingen av styrke og baner for elektroner rundt en atomkjerne eller virkningen 
som to partikler alene har på hverandre. Jeg vil på en måte finne ut om det finnes en eneste lille styrke, 
logisk årsak, ett tall, et proporsjonalt forhold som kunne sammenlignes med en fysisk formel eller 
som kunne forbindes til den fysiske verden forskning og formler vi kjenner, da jeg til nå ikke hadde 
noe slikt tall, eller fast holdepunkt.  
 Jeg tegner derfor en sirkel-kule, eller egentlig bare en sirkel som jeg anser som en kule. Der 
på overflaten tegner jeg inn en sirkel sett litt fra siden slik at det minner om en sirkel på overflaten av 
en kule. Dette kan jeg godt forestille meg som et elektron. Det neste er at jeg tegner innkommende 
feltlinjer fra rommet som har lik hastighet og retning og balanse innover i partikkelen, men at jeg 
tegner bare en linje fra hver side av diameteren av den ytre sirkelen og inn mot den store kulesirkelens 
sentrum.  
 
 En slags kjegle med punkt i bunnen, og en bredere sirkel ytterst der kule-overflaten er. Det 



107 

ligner jo en softis, eller en smal vinkel. Okey greit. Så tenker jeg at tetthetsforskjellen og styrken 
innover må illustreres, slik at tegner like så godt en sirkel halvveis inn som kan tenkes som tettere 
feltlinjer, eller som en bane for et elektron halvveis lenger inn som også er utsatt for en lignende 
tetthet. Jeg tenker her selvsagt på tiltrekningsvirkninger som oppførsel først og fremst. 
 Men tetthetsforskjellen skulle jeg jo forholde meg til: At denne var lagdelt og økende i tetthet 
innover det hadde jeg jo funnet ut for at partikler ikke skulle bli et ubestemt fyrverkeri. Men nå synes  
jeg dette er litt snodig og får en merkelig følelse. Diameteren til sirkelen halvveis lenger inn virker jo 
ti lå være halv, men sirkelen er mye, og så tenker jeg jo det i kvadrat, at halvlengde betyr jo at denne 
er fire ganger mindre. Med ett tenker jeg, at om den innenfor er halvveis så kort om det dannes en 
halvering av rommet innenfor, så blir denne 16 ganger mindre enn den ytterste, og dette er jo voldsom 
økning.  
 Men samtidig ligner dette bremselengder til en bil, jeg tegner en fire-kant med to hjul på 
sirkeloverflaten, og tenker doble hastighet og brems, og jeg får tallene 1, 4, 16, 64 ved dobling. Etter 
en pause på 5 timer går jeg inn og regner ut den sirkelen som er halvveis lenger inn enn den ytterste: 
Den er fire ganger mindre og hver halvering av avstand for slike sirkler gir fordeling av minskning, 
men økning av tetthet på linjene som 1, 4, 16, 64:  
 Og jeg vet at hastighetene og tetthets-økningene her er sammenligning av samme feltlinjer 
rett inn og langs det vi kan kalle en rettlinjet bevegelse i forhold til partikkelens eller jorden sentrum 
Jeg forstår at dette er gravitasjons-proporsjonene og at disse er årsak til akselerasjonenes 
proporsjonale forhold. Og at alt tyder på at dobling av hastighet trenger i en og samme 
bevegelsesretning fire ganger flere feltlinjer å bryte på amme nivå tilsvarende tettheten til feltlinjene 
som griper fire ganger mer inn i et objekt som er halvveis nærmere et gravitasjonssentrum.  
 Samme tegningen viser meg geometriske data, lengder, tetthet, samme hastighet, styrke-
endringen, effekten og akselerasjonen, endringen etter ohms lov, feltstyrkevirkninger i ulike 
avstander som varme, elektriske og magnetiske felt, tyngdeløft, bremseloven, og for friksjon, 
treghetsårsakens økning i sentrumsutskiftningen energimengden, og tids-forsinkelsen ti 
massen, og balansene i disse energiene.  
 Denne enkle tegningen opp og ned, opp og ned, forteller mere og mere for hver gang du 
ser på den og forstår så etter hvert at det gjelder alle utskiftninger som finnes mellom den rette 
og kolliderende bevegelse, altså vannrett og loddrett, og dermed også at balanse absolutt mellom 
disse er sirkelen, kula, utvekslingssirkelen, og at det gjelder for gaussiske krumninger 
proporsjonalt mellom det vannrette og loddrette, mellom en rett bevegelse og dens ut-
sirkulasjon, hastighetsløkken.  
 Den gjelder for alle bevegelser som finnes mulig inne i en kubikkmeter volum, eller et 
uendelig univers som ikke kan vokse mer. Absolutt alle bevegelsesvirkninger av energikrefter 
av denne samme kraften uansett hvor, og da alle de spesialiserte formler som finnes i 
teknologien også, og bruddstykker av slike formler tatt ut av den gode sammenheng: Ikke minst 
det vi kaller forenklinger av formler i den fysiske kvanteforskning eller normalvitenskapens 
formler i den avanserte teknologien. 
 Jeg kunne slå fast at Differensialkraftens grunnfunksjon ikke bare skapte to like og to 
ulike som proporsjonalitet for tall og enheter, og da logikken som grunnfunksjon, differensen 
av dette, også som grunnegenskap i rom, tid bevegelse, former og trykk, og utvekslings-balanser 
i dette, men den skapte også lokale felt som dannet partikler som hadde de fysiske lover. 
 I modellen kommer det frem at alle de fysiske lovene vi kjenner finnes i de samme 
prosessenes indre og som del av helheten til en hvilken som helst felttype. Den gjelder for lyset 
og for gravitasjons-turbulensen også, og for hele differensialkraften som den er født av. Så om 
partikkel-fordelinger og spaltning og sammensmeltning av slike. Kjemi, kvanter og kvarker.  
 
 

Når vi ser at det finnes en manko hos protoner for mettet romkraft, og likedan at elektroner er 
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for små ladninger for dette, men at disse to kan veie opp trykkbalansen sammen, så blir det logisk 
med en kraftfordeling rundt et proton eller flere som tilsvarer styrken i avstand og energi og bevegelse 
som gir oss det samme forholdet som 1-4-16-64 i fordelinger. Vi ser jo det allerede ved et atom so 
helium der vi har 2 elektroner, og et oppfylt neste skall har 8 elektroner, gir fordelingen 1-4. 
 Da vi i det neste skallet får 8 også er summe 16, fordi disse fordeler en balanse mellom 
hverandre. At vi får 18 i neste skyldes at 8+8+2 av de innenfor er 18 også. Om vi sumerer utover 
finner vi skal med 36 i fordi det stemmer med 2 ganger 18. Men i det neste finner vi at det er 32 so 
samstemmer med en halvering av 64 fordi disse balanserer seg som at krafteffekten til de innenfor 
tilsvarer 32 også.  
 Helt nøyaktig er ikke dette da romtrykket og samlinger av nøytroner øker, slik at balansene 
overtas av den logiske mengden av total gravitasjons-energi, og eventuell stabilitet og ikke ved slike 
balanseutvekslinger. Utvekslingene kan fint skje fordi det stadig er grense-soner som ligger på 
grensen til frigjøring, spaltning og sammenføying i et godt balansert selskap av partikler. Alle logiske 
koblinger er nå tillat. Romfeltet og partikkelfeltene tilpasser seg da jevnt til hverandre over det lokale 
partikkelrom, lokale masserom, og over alle store avstander av større massesamlinger.  
 Det er nå også at elektronenergitettheten er forskjellig i de forskjellige baner, og mengden av 
slike elektroner ytterst. De som virker mest utover i rommet som ioner eller som overflate-spenninger 
til atomer. Atomets styrketetthet vil bestemme hvor mye energi elektronet skal ha i hver bane eller i 
alle baner, og denne endres litt ut fra hvor mange protoner og partikler det er i kjerene, for hva denne 
energien til elektronet nå skal være og hastigheten i dets baner.  
 Konsekvensen er at to atomer, et atom som oksygen med 2 elektroner innerst og 6 elektroner 
utenfor har en annen energi-trykkmengde for elektronets felttetthet enn et atom som har 47 elektroner 
rundt seg som sølv. Når vi nå skal beregne trykk-tettheten til elektronet i bane 2 hos sølv, i samme 
banen som nr. 2 til oksygenet vil vi finne at elektron-tettheten er forskjellig grunnet høyere 
massetrykk, og det er da sannsynlig at disse har mer energi hos sølv, og at kvante-energien av et 
sølvelektron fra samme skall som hos et oksygensatom da har høyere kvante-energi-tall. 
 Både gravitasjonsenergien og massen, kan endre størrelse og vekt når de er sammen i mengder 
som partikler eller i store sammenslåinger av masse der for eksempel to sorte hull smelter sammen. 
Og likedan med protonets ladninger i endrede gravitasjonsforhold eller spenningsforhold. Elektroner 
kan ta opp hvilken som helst ladning når de er frie i rommet. Det vil si med måte. At de endrer ladning 
fort ut fra forholdene.  
 Vi vet at partiklene kan emittere å ta opp andre ladninger, og at vi har partikler som nøytrinoer, 
positroner, andre antipartikler med omvendte ladninger av protoner og elektroner og at mesoner 
tilsvarende en elektronladnings-energi veksler mellom å være del av protoner og nøytroner hele tiden, 
stort sett muligens fordi det er en ballanseforskyvning av massen i forhold ti rommet grunnet 
atomkjernes rotasjon. Hele rommet kan jo ikke endre denne balansestillingen så et må gjøres mellom 
kjerne-partiklene.  
 Men vi vet også at vi har bombardert det vi kaller elementærpartikler og funnet kvarker, en 
som oftest 3-delign av partiklene som i summa energi tilsvarer original-partikkelen med negative, 
positive og nøytral masseenergi. Men kverkene i slike balanserte partikler har ikke mer anledning til 
å slippe unna sitt område enn det elektrisk felt har for elektron og positiv elektrisk effekt har for et 
proton. De har samtidig romslig balanselikevekt fra original-partikkelen som balanse-sentrum, og det 
blir som å sprenge is i en stor vannvirvel, der bitene ikke kommer langt før de samles inn mot sentret 
av virvelen igjen. Fordelingen er ellers normal.  
 De er egentlig i et balansert likevekts-rom, et likt nivå, men i det de sprenges så vil dette bety 
at de rykker balansen i konflikt med gravitasjonsrommet og den tilpasningen de må gjøre der, og 
feltkreftene blir tvunget til å danne trege runde kvarkballer før de igjen trekkes sammen av balanse-
reguleringen og smelter sammen igjen. Det kan minne litt om kaos-tilstand i et lukket kammer inntil 
det er balansert i ro igjen, men at dette skjer fort.  
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Den 5 dimensjon er Energia. 
 
Styrken. Akselerasjons-potensiale og tetthet. 
  
 Den femte dimensjon er helt klart etter at vi har oppdaget differensialkraftens grunnfunksjon 
som årsak til ekspansjonsfunksjonen som gir spenning og trykk, som gir tetthet av felt, tetthet og 
trykk-styrke til alle slags felt, altså at det i bevegelse og utstrekning, i tid og formasjoner, finnes grunn 
til trykk og spenning, altså styrke og kraft som vi ofte vil kalle dette, ved en funksjon som total-
forskjell, eller som en differensierende differensialfunksjon skaper vekstfunksjon og siden 
ekspansjonsvekst i alt like meget, gir alle totale forskjeller av svakere og sterkere og balanserte 
krefter, bevegelsesenergier, både de vi har klart å verifisere i watt, og de vi enda ikke har klart å 
verifisere og innføre i energi-modellene våre.  
 Det skal sies at det finnes så mange kombinasjonsmuligheter av smått og stort her at det er 
overflod av små og store systemer vi lokalt ikke klarer å verifisere nøyaktig. Og dette gjelder ikke 
minst bevissthetsfelt-systemene som hvert sekund er utsatt for millioner av artsrike kombinasjoner 
av virkninger, og som vi ofte også kaller emosjoner og sinnsstemninger, krefter som danner en sum 
av innfallsvinkler hvert eneste øyeblikk som er i endrings-modus.  
 At kraften virkelig kommer til syne, ved drivkraft-funksjon og som sterkere og svakere og 
balansert, tross at den samlede energisum er konstant, betyr at kraftfelt-funksjonen i romtid-
formasjonenes utvekslinger er lik energia, energiene, som den femte dimensjons-størrelse i romtid-
feltformasjonene som fra før dekker den 4-dimensjonale eksistens, men uten at styrkegradene er 
regnet som funksjon i romtiden, bare felttetthet og de praktiske styrkemål. Men disse gir svaret på 
veien, retningene, banene, de endrende styrker overhode i den samme romtiden.  
 Dette er uvilkårlig den 5. dimensjon, fremdeles som en logisk funksjon, men viser at den har 
uendelig med formasjons-muligheter og at så og si alle slags krefter fins. Om noen er sinte av en 
hvilken som helst adekvat eller inadekvat grunn, så er det hvert å merke seg at det her inntas en logisk, 
men noen ganger en farlig virkningsgrad av bevissthets-feltvirkninger i kontakt med det ellers mer 
kjente fysiske feltvirkningsbildet fysisk. Slik sett virker sinnsstemningene inn slik basis virker inn på 
kollektor og emitter i en transistor, kan for svake eller forsterke reaksjoner fysisk, såre enkelt.  
 Derfor trengs ikke en spesielt synlig kraftfeltvirkning å identifiseres spesielt før en reaksjon 
ut av det hinsidige som vi sier, skjer gjennom fysisk adferd, eller som en telefon som utløser en 
bombe, eller en trussel som får et annet menneske til å handle inadekvat grunnet at deres behovsliv 
og slekt er under dødspress! 
 Vi har enten tro på at verdslige saker kan løses gjennom gode metoder eller tro på at det eneste 
som fungerer er gjennom ødeleggende metoder. Ingen av disse overbevisninger behøver å ha blitt 
videre kritisk vurdert. Og heller ikke hva utfallene vil virke som på kort eller lang sikt. 
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Partikler og Anti-Partikler. 
 
 I Differensialkraften dannes det likedanne mengder kraft-motkraft, likedan bevegelse og mot-
bevegelse, likedan energi og mot-energi. Ut fra en felles differensialfunksjon for utstrekning og 
bevegelse, der bevegelse finnes i en utstrekning, at uansett lengde-enhet som velges, så er det likedan 
mengde utstrekning og likedan mengde bevegelse, og den minste forskjell bevegelse og en minste 
forskjell utstrekning produseres ut fr samme differensierende differensialfunksjon.  
 Denne vil virke som en jevn vekstfunksjon, men i det funksjonen er lik overalt, og alltid har 
eksistert, og ikke kan vokse mer ut over en uendelig utstrekning og uendelig bevegelse, som en 
forskjells-natur som blir forskjell fra seg, en differensial som differensierer seg, så vil vekst-
funksjonen kun kunne ekspandere innvendig, og danner et absolutt ekspansjonstrykk.  
 I det denne absolutte funksjonen er uendelig og ikke kan vokse, mer, ligner det et lukket rom, 
der utstreknings-bevegelses-ekspansjonen virker likt som romtid-bevegelse med trykk. Denne 
ekspansjons-funksjonen har fremdeles vekst og ekspansjon i seg, den opprinnelige differensial-
funksjonen, slik at den har et indre press, dytte-effekt, forsøker å komme seg videre.  
 Den vil med styrke like-ens som dens absolutte trykk som er innenfor samme funksjon, er en 
og samme sammenhengende differensialfunksjon, danne sirkulasjoner inne i seg, altså utvekslinger, 
turbulens, der like mengder utveksling og mot-utveksling skjer ved utvekslingene. Funksjonen har 
dannet en rom-tid-felt-trykk-strøm som er balansert, og som danner like mengder utvekslings-driv-
funksjon, der trykket er energien, og der utvekslingen er differensiering inne i strømmene.  
 Dette er en romtidfeltkraft som ved utvekslingen skaper former og rombevegelser der energi-
feltene er lik mot-energi-feltene, og der like mengder bevegelses-volum-energier utveksles mot like 
mengder mot-bevegelses-volum-energier. Som samme funksjon overalt, eller som innvendig samme 
funksjon i funksjonen, så vil det være samme tetthet i hele romtidfelt-bevegelsesformasjonens 
likedanne strømningsvolum. 
 I utvekslingen som danner virvler, altså hastighets-løkker, så vil utvekslings-strømmene får 
spredninger og sammentrekninger i strømnings-løpet, som gir differense innvendig i strømnings-
bredden. Denne gir da forskjell i tettheten i de ulike deler av virvelstrømmen. Det er bare deler av 
den totale energistrømmen som kan skilles ut og gå inn i en utveksling. Når denne fortetter seg inn 
mot sentrum av sirkulasjonen, så danner den en sirkel-formet virvel, som fra alle kanter balansert i 
rommet vil gi kule-formet virvel.  
 Her kan fortetningen lenger ikke presse den opprinnelige tetthet på stedet, og her utveksles 
sirkulasjonen ved at den sprer seg ut igjen i like mengde som den kom inn. Det som skjer ved 
inngangen og utgangen til sirkulasjonen er at det kan være forskjellige strømningsform-retninger som 
er med i strømningens virvler og forskjellig strømningsretninger ved utgangen av virvelen, i rommet 
rundt.  
 Dette vil gi differense i forhold til den rette strømningen som virvel-utvekslingen skjer i. 
Hastighetsløkken, utvekslings-sirkulasjonen, danner i dette større strømningsfeltet altså en virvel som 
gir tidsforsinkelse i bevegelsesretningen da denn bli lit hengende i rommet og taper lengde og 
bevegelse i forhold til strømningsretningen og gir da samtidig tregheten fordi virvelen blir hengende 
i rommet.  
 Er det kun en virvel så kan den holde en nær like-ens hastighet som feltet etter at virvelen er 
dannet. Men om det er kule-virvel-form, balansert med feltlinjer inn fra alle kanter så vil den henge i 
rommet som en bevegelsesutstreknings-forsinkende virvel, med treghet og tidsforsinkelse som 
proporsjonalt knyttet til samme utveksling. 
 Differensialkraften har altså samme bevegelse, tetthet, utstrekning pr like volum av seg, og 
romtidfelt-ekspansjonstrykket er i balanse, likevekt, total energi, med indre drivkraft, pushet, før 
overhode en utveksling finner sted i et bevegelsesutstrekningsrom.  
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 Først når utvekslingen starter i derfor like mengder volumtetthet-bevegelses-styrke, først da 
oppstår den fysiske formdannelse og fysiske bevegelses-rekkefølge i utstreknings-rommet. Det finnes 
ikke noen slik kjent årsak til former og bevegelsesrekkefølger som vi kan kalle årsak og virkning 
gjennom rom før dette. Men da hele funksjonen er med i utvekslinger så har vi en konstant 
utvekslings-energi som danner romformer og deres innbyrdes bevegelsesmengder, og som kan løse 
opp i slike former og bevegelsesmengder ved at de endrer form og retning. 
 Med andre ord: Alle romtid-strømninger er med i utvekslinger og vil alltid skille seg ut fra det 
vi kaller et hindre prosent rett, jevnt felt. Vi vil alltid være en del av inngående eller utgående 
utveksling. Konsekvensen er at disse strømninger har differense mellom hovedstrømmen og 
motstrømmen i utvekslingen. I slike motstrømmer så vil det også dannes mindre utvekslingsvirvler i 
takt med bøyningen av utvekslingsretningene og alle andre differensielle virkninger fra andre felt.  
 Konsekvensen er at det nå dannes en uro, og store mengder samlede gjennomsnitts-
utvekslinger av trykkforskjeller. Inne i motstrømmene vil store mengder mikrovirvler med ulike 
trykk-retninger forsøke å utligne større trykkvirvler, og en slik balansesamling vil frigjøre en virvel, 
en partikkel, til det relativt jevne feltstrømrommet som det dannes i, og bli en selektiv partikkel i 
retningsstrømmen, mindre avhengig av de store feltstrømmenes utvekslinger, fordi disse fortsatt 
utveksler mellom andre felt, gjennom vårt felt og de felt de grenser til. 
 Motstrømninger, utvekslingene kan kun danne ekvivalens, halvering av kraft-motkraft-
strømningen. Alle felt som finnes er derfor ekvivalente felt, og mengden indre utvekslinger i disse 
feltene viser differensen i utvekslingen, bøyningen av feltene. Dette er en fysisk lov: Det kan kun 
finnes ekvivalente kraft-motkraft-felt, fordi motkraften og kraften har skilt seg ut fra samme 
strømning, og er egentlig en del av bæreren til mot-feltet, slik at både feltet og mot-feltet har balanse, 
men en differense som utveksling, slik at vi kun kan ha ekvivalente energi-form-felt.  
 Det betyr differense i mikrovirveldannelser som adskilte energiformer og forskjell i størrelse 
på ansamlinger, men som hele tiden endrer seg slik vi kjenner til fra den generelle relativitets-teoriens 
og da gravitasjonslovene og feltligningene til Einstein, men med konstant, ekvivalent energi, og 
utveksling som er ekvivalent som eksemplet E=mcc. Altså samme felt-energi. 
 Dette betyr at vi har et ekvivalent felt, altså et krumningsfelt som er del av en større utveksling 
som vårt kosmiske felt. Balansen er hundre prosent mellom alle feltstrømmer. Over større avstander 
vil mikro-utvekslinger fungere som de var i et jevnt felt, mye grunnet at balansen er absolutt. Kun der 
det må skje utvekslinger vil det dannes partikler, fordi feltlinjene i et ekvivalent felt vil finne 
balansetrykket de utveksler i og danne virvler og partikler.  
 I et jevnt romtrykk vil så størrelsen av slike objekter ha et tak ved gjennomsnittstrykket og 
differensen til krumnings-dannelser som ligger mellom tak og gulv i ledig trykkrom. Med andre ord. 
Det vil være en gjennomsnitts-fordeling av de største og nødvendige trykkforskjeller med de største 
og de minste trykkpartikler, som virvler, eksempel lys, og som objekter som kan dannes slik lys gjør.  
 Men med sirkulasjoner alle veier dannes graviterende partikler, og der vi kan se elektroner og 
positroner som de minste som kan skille seg fra taket eller gulvet i differense-trykket i rommet som 
skiller seg ut fra det jevne feltet. Nøytroner og protoner må anses som absolutt trykkpartikler, høyeste 
trykk i rommet, altså i balanse med gjennomsnittstrykket til rommet. Da har protonet mistet et 
elektron, eller nøytronet blitt truffet av et positron, eller mistet et meson. 3 partikler som er samme 
ladning men endret spinn. 
 Jeg har tidligere vist at alle fysiske lover dannes ut fra dette, i disse utvekslings-sirkulasjonene. 
I det ekvivalente vil alle partikler og felt, og deling av slikt, sammen med romfeltet, ha ekvivalente 
energi-fordelinger lignende et konstant energirom, og en konstant energi, og balanse-selektivitet, 
logiske relative kraftbevegelses-utvekslinger, vil danne de forskjellige størrelser i energi med ofte 
gode avstander til hverandre.  
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 Hele rommet vil holde seg til utjevningen i balanse, men altså lignende fraksjonerte ulike 
samlemengder selv om gjennomsnitts-mengde er den samme. Denne konstante energien forblir selv 
om et univers endrer seg eller får mere energi, fordi ekvivalensen er et utrykk for balansen. Energiene 
og deres utvekslinger fortsetter å virke balansert og konstant.  
 Og i helheten er det jo det ifølge differensialkraften. Alle bevegelser er kun balanse-
bevegelsen. Det endrer vårt spørsmål til balanse i celleprosesser og hvorfor noen skiller seg ut. Det 
er en av balanseartene som til slutt kommer til utrykk som masse, polaritet, hastighet, temperatur, 
bevegelse, ytre virkninger som spiller inn, trykket. 
 I en strømning der det kan samle seg mye masse på grunn av de selektive virkninger for 
partikler i fritt rom forløst fra utvekslingen med andre mot-felt til vårt kosmiske område, så vil stor 
samling av dette skape mot-feltsirkulasjoner. En for brå samling som nå rokker balanse-utvekslingen 
svarer med at en tilsvarende balansert mengde av mot-virvler dannes.  
 For en mengde på hundre av vanlige partikler, som da virker som metning i balanse-rommet 
og rom-feltets utvidelse av energi balansert til dette, så vil det kunne dannes for eksempel fra 1 til 5 
antivirvler. Slik sett vil store innsamlinger av masse produsere mot-virvler også. Det kan forklare 
hvorfor det mer iherdig sendes positroner ut av radioaktive stoffer, og at sorte hull produserer store 
mengder slike.  
 En stor mengde antistoffer vil produsere en viss mengde normal-partikler. Romfeltets balanse 
styrer dette, også graden virvler i dette. Romformbevegelsen, romtidformasjon, og effekt-
proporsjonalitet i formler, for samme virvler, skal være proporsjonalt like ved en gitt 
proporsjonalitets-faktor: Einsteins like. Naturformene selv blir romkoordinat for effektstrømmene, 
formlene, målingene. 
 I motsetning til en overflate-virvel som orkan, vannvirvel, tornado, så vil en romvirvel danne 
et press fra alle sider, men samle seg inn via rotasjonsretningen, men det betyr ikke at denne 
spolefelttornadoen ikke møter mot-press fra alle kanter i rommet. Partikler og galakser kan skytes ut 
av galaksens sorte hullsenter, men det unnslipper ikke mer enn at romfeltrykket, romvinden, holder 
det på balansert plass. Turbulens og trykk går nok lengre ut enn det vi observerer, men det er altså 
balanseringsprosess lokalt først og fremst. 
 Slike galakser og sorte hull i rommet, vil ha driftspotensialer ut fra rommets strømnings-
retninger og balansegrader i dette, og derfor vil de fleste galaksers rotasjoner og vertikaldreininger 
være utrykk for balansen til romstrømmen, men som vi forstår som del av gravitasjons-tilpasningene, 
eller energi-utvekslingene. Men det er heller slik at partikler og galakser må tilpasse seg sjefens 
krumninger og kraft-felt-utvekslinger, fordi det er det jevne utvekslings-feltets krumninger som 
bestemmer differensene. Lokalt vil de selektive logiske funksjoner dominere, og danne de 
kombinasjoner som er mulig, i en av de vekslende balansegrader som energi-omvandlinger. 
 Det betyr også at likt med partikkeldannelser eller opphør av slike, så vil det det ekvivalente 
feltet i balanse med andre omliggende strømnings-felt og mot-felt, forsøke å utjevne feltets indre 
struktur, altså så balansert som mulig. Da partikler og romfelt tilpasser seg hverandre så kan splittelser 
og sammenføyninger fordeles mellom felt og partikler uten tap av energi, når masser samles eller 
splittes, eller omdannes til for eksempel lys, vertikalvirvler tilpasset romtrykket. 
 Det er samme effekt som presser nøytronet og elektronet, slik at nøytronet splittes i elektroner 
og protoner som at elektroner blir presset mer enn 1000 ganger mer og må vekslevirke med 
gravitasjonsrommets balansetrykk langt utover gjennomsnittlig trykkdiameter et nøytron har. 
Gravitasjonsubalansen som elektrisk energifelt, vil bli besvart med rommets gravitasjonstrykk som 
magnetisk erstatning av det totale gravitasjonstapet. Fordelingen av gravitasjons-energien er ukjent 
annet enn som det vi kan gjøre ved å sammenligne frekvensenergi med plancken og dets sum som 
E=mcc. På avstand vil vi måle kun gravitasjon og lysenergi stort sett. Lysenergien kan avsløre store 
deler av gravitasjonsmengden. Som banekrumninger kan det tilnærme seg beregninger lik E=mcc, at 
massene kan måles på partikkelmengde, gravitasjonsbølger og på frekvens-forskjeller. 
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Kritikk av både Tyngde-treghet Einstein og gravition-
forklaringen Kvantefysikerne:  

For romfelt og partikkelfelt, og deres transformasjoner som virkningsforklaringer til 
oppførselen vi merker. 
 
Påstand: Tyngdekraften er den suverent svakeste av de fire fundamentale naturkreftene, men dominerer 
likevel i store systemer som planeter og galakser, fordi den kun virker tiltrekkende. Elektriske krefter som kan 
virke både tiltrekkende og frastøtende vil utligne seg selv i det store og hele. Svak og sterk kjernekraft virker 
over så korte avstander at de bare gir seg til kjenne innenfor atomkjerner. 

Arrestasjon: Kritikk: Tyngdekraftens likevekt-tilstand er suverent svak i forhold til partiklene, massene ellers. 
Den elektromagnetiske effekten er en transformasjons-ubalanse i tyngdekraftfeltets partikkel-energidannelse 
og i forhold til balansetrykket i rommet, gjennomsnittstrykket for den fordelte partikkelmengde energi i rommet, 
som derfor lokalt fordeler feltmassen mellom romfeltet og partikkelfeltet ved splittelser og sammensmeltning 
av partikler. Ubalansen er lokalt utrolig kraftig. For å være i balanse om det ikke er likt som gjennomsnitts-
trykket så vil romtrykket akselerere partikkelens trykk-kraft tilsvarende slik som når lysfrekvensen øker når den 
kommer inn i tettere gravitasjonsfeltrom. 

Utsagn: Det er vanskelig å forstå hva tyngdekraften egentlig er. Newtons lov beskriver hvordan den virker, 
men sier ingenting om hvordan det skjer. Newton ble i sin samtid kritisert for dette av aristotelisk skolerte 
naturvitere. I moderne tid er det kommet fram to teorier for å forklare gravitasjonen, og disse har vist seg 
vanskelige å forene: 

Arrestasjon: Kritikk: Newtons lov forklarer ikke hvordan hverken gravitasjonskraften virker eller hvordan det 
skjer! Han har kun beregnet proporsjonaliteten kraften gir i differenser, med tall og måleenheter og 
eksperimentell sammenligning. Eller i alle fall teoretiskmatematisk-geometrisk sammenligning. Men han måtte 
ha fysiske eksperimenter. Dette avslører ikke hvorfor gravitasjonen virker som den gjør! Vi er alle ut fra bare 
denne proporsjonen totalt bevisstløse i henhold til dette! Det er kun differensialkraften som kan fortelle hvordan 
dette virker, slik at gravitasjonsproporsjonalitetene og kraftvirkningen oppstår. Stopp. 

Påstand og Utsagn: 

• Ifølge Einsteins generelle relativitetsteori er tyngdekraften forårsaket av romtidens (Raumzeit) 
krumning. Det er en følge av tanken om at tyngde og treghet er en og samme ting. 

 
• I kvantefysikk og partikkelfysikerne opptrer gravitasjonskraften som den virtuelle 

partikkelen gravitonet som ennå ikke har latt seg påvise. 
 
Kritikk og Påstand er at: Romtidens krumning forårsakes av differensialkraftens utveksling! Også 
isolerte balanseutvekslinger som lokalt for partikler og kvanter! 
I kvantefysikkens og partikkelens verden opptrer kraft og felt som den lokalt låste balansekraftens 
differense i forhold til gjennomsnitts-trykket i rommet, og kan kun utveksle med sitt eget området 
inntil andre partikler og masser er utveklingsklare i nærheten eller masser og partikler krysser deres 
bane. De er avhengige av hverandres feltmassemengde, loka energibytting.  
Til det holder den lokale gravitasjonens utvekslings-energi, og de vil danne tilsvarende virvler og 
mot-virvler som graviterer likt og motsatt som samme energisum. Det er da ikke rart at de har kalt 
dette virtuelle partikkel gravition, fordi nevnte effekt snur og vrir på gravitasjonsløpet som de 
partikkeldannelsesvirvler, rotasjonspartikler vi ser, og skjer i kontinuerlige, men raske 
utvekslingstrinn, slik at måleinstrumenter og bevissthets-oppfattelser kun opplever oftest ett POPP 
opp, altså den plutselig følelse som virker suggererende. What?! Den må vekk for å simulere 
prosessens gange logisk.  
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Det er et lokalt, lukket, isolert kontinuum for kvanter og partikler i den nye lokale balansegraden til 
det lokale gravitasjonsrommet feltutveksling som partikkelmasser på stedet. Hverken 
gravitasjonsrommet eller partiklene kan gjøre noe med dette! Ingen handling kan gjøre noe med dette. 
Forstyrrer vi dette er svaret det samme:  
Da veksler dobbelt-partiklene ut i hver sin retning som balanse-opprettelse, og det er meget irriterende 
for en bevisstheten å oppleve denne u-kontrollen, som egentlig er kontrollert balanse sett fra 
differensialkraftens logiske ikke-selektive og selektive variablers virkningseffekter. Energiene 
opprettholdes som balanserte feltvirkninger i det ekvivalente romfeltet.  
At masser er ulikt fordelt og i lite antall energimengde i forhold til hvor mye vi kunne tenkt oss 
rommet fylt opp av slikt. Men dette skyldes altså balansen i differensialkraftens ekvivalens-
utveksling. En viss balanse av differensiering er tillat i det ekvivalente feltet som fordelingsprosess 
mellom romfelt og partikkelfelt som er en og samme prosess, slik som vi ser med nøytronmengder 
og sorte hull som samles, at massen synker, men denne opptas som energi i romfeltet, og energibølger 
i takt med trykkfeltets hastighetsutveksling.  
Den hastigheten bestemmes også av gravitasjonsrommet som det heter, men er bestemt ved 
differensialkraftens utveksling. Hvor raskt er det tillat å skru et trykk i dette feltlandskapet, 
trykkturbulensen for trykk! For dannelse av partikler og masser i lokalt tidsrom: Tid-rommets 
feltvirkninger. 
Løsningen på Den såkalt svake gravitasjonen i forhold til legemer og mellom den, er fordi 
gravitasjonsfeltet er lik differensialkraftens likevekts-utveksling som gjør at det skal være balanse i 
et ekvivalent felt, og kun differensen til partikkelen og omliggende felt vil virke differensielt, altså 
virke i en energimengde lokalt.  
Men da disse har en effekt i det balanserte feltet som forskjellen i energi fra den normale balansen, 
som utlignes med de felt som er mot-ekvivalensen, og medvirkende grunn til virvelutvekslinger, altså 
partikkel og felt differense i hverandres felt, så vil kun driftspotensiale mellom disse lokale 
feltmassene kunne påvises i regnskapet mellom legemers energi-drift, tiltrekning og frastøtning.  
Partiklene og feltet deres vil virke slik at de får en gjennomsnittlig kraftvirkning på hverandre, med 
hastighet og kraft begrenset av tregheten, turbulenstrykket, til romfeltet lokalt(Kosmos). Nå vil dette 
føre til at massene og deres lokale massefelt fordeler energien proporsjonalt med hverandre, og endre 
proporsjonaliteten i likevekt som lokal feltkraft og partikkel-kraft når masser kommer sammen. 
Da partiklene er i balanse med romtrykket generelt, tillat trykkmengdeforskjell, så vil de lokale 
gravitasjonsvirvler kun kunne erstattes med differensen mellom disse om de spaltes som i sum gir 
samme energi som det opprinnelige partikkel, og enhver differense skyldes enten at de opptrer 
mellom hverandre som forskjell i lokal differanse som partikler ellers gjør i rommet, eller har mistet 
energi i form av lys, positroner eller elektroner, ev. Nøytrinoer.  
De slipper ikke unna sin trykksone i rommet om ikke radikale endringer skjer via andre masser og 
partikler som fungerer som balanseavsetningsproporsjonale feltstyrke-komposisjoner som det er en 
hel rekke muligheter for kombinasjoner av. For eksempel alle de kjemiske lokale varianter fra ione-
stadier til komplekse molekyler, eller nøytron-mengder.  
Når partikler danner for store mengder av partikler med en sirkulasjonsvei dannes det mot-virvler, 
som Hawkings-strålingen er et eksempel på, som blir antipartikler fordi det skrubber seg på 
balansekraften i rommet. I utgangspunktet kunne faktisk romkraften vært nesten tilnærmet uendelig 
stor, men balansert, og dermed ikke virket som noen felt eller partikkelfelt-tildragelse. Derimot viser 
differensialkraften at vi kan finne differensen mellom romfeltenergien i balansetilstand, dets indre 
trykkturbulens energi i forhold til partikkel-energier. 
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Trykkrommets lokalturbulens. 
 
Trykkrommets lokalturbulens. Krumning, rett-, kollisjons-, og sirkulasjons-utveksling.  
Begynnende stadier av hastighets-løkkene og hastighets-løkkene, krumninger, som skaper virvler, 
virvel-partikler, kule-formasjoner som roterende partikler. Kule-virvler. Altså flate-virvler og kule-
virvler, romvirvler er de begge, fordi de har volum, som energi-bevegelse. 
 
Differensialkraften tar som utgangspunkt at utstrekning og bevegelse, 2 forskjellige differensialer 
faller sammen som en og samme differensierende differensial-funksjon. Som en total forskjell som 
gir en vekst-funksjon som innvendig drift i samme funksjon som nettopp en differensierende 
differensial-funksjon. Rom, form, utstrekning kunne ikke forklare bevegelsen, virkningen, endringen, 
det at noe skjer, og bevegelsen kan ikke forklare utstrekningen, rom eller form, fordi som alene-
differensialer ikke har denne egenskapen.  
Jeg forsøkte meg frem med kun de to fysiske differensialene som vi kan benytte uten problem, de 
som representerer rom, bevegelse og tid samtidig, og som er medvirkende i formenes oppbygning og 
egenskaper i rom, i det jeg oppdaget en sammensmeltende differensial i samme punkt, men som måtte 
bety del av en kontinuitet, kontinuum. 
Men om de har en felles differensierende funksjon som de begge oppstår fra, så kan bevegelsen hjelpe 
utstrekningens vekst og utstrekningen kan hjelpe bevegelsen til romslig bevegelse, og da fungerer 
dette som en vekst-funksjon, som et potensiale som alltid er der. Om vi i motsetning til ingen 
hastighet, bevegelse, eller ingen utstrekning, rom, så ville vi hatt en uendelig utstrekning og en 
uendelig hastighet, absolutt, men da vi i forhold til at ingen forskjell er mulig, må ha en total forskjell, 
og at den alltid må ha vært, så må denne indre egenskapen alltid ha vært her. 
Dette betyr videre at forestillingen virker øyeblikkelig, uendelig rask utstreknings-vekst, der 
bevegelsen og utstrekningen er samme vekst-differensial-funksjon. Den vil da øyeblikkelig også møte 
uendeligheten hvor den da ikke kan vokse mer og derfor også blir endelig, ikke noe mer fritt rom å 
trykke mot, og den må da fortsette sin vekstfunksjon i det utstrekningsbevegelige rommet den har 
skapt. Om hele verden hadde vært endelig og en kubikkmeter stor, eller kule-form, så ville nøyaktig 
samme effekt vært gyldig for et slikt begrenset rom. Kanskje også et varierende. 
Den vil møte seg selv. Men som fritt utfoldende vil den ikke ha noen motstand før den er endelig 
utvokst, men da vil den som den stedlig sett, uansett hvor den er, fortsatt ha sitt vekst-potensiale som 
bevegelses-utstreknings-vekst-funksjon pr posisjon, slik at den overalt vil ha en vekst innvendig som 
skaper det vi kaller et trykk.  
Utstreknings-bevegelses-differensialen blir nå til en ekspansjons-romslig bevegelsesfunksjon, som 
også vokser straks, øyeblikkelig til å bli ett absolutt likedan trykk overalt. Det er en differensiert, rom, 
som differensierer seg, bevegelse. At posisjonene endrer seg i posisjon. 
I og med at denne trykkfunksjonen som har samme indre vekstdifferensial i seg og er likt som en og 
samme funksjon, med utstreknings-bevegelse, så har den ikke annen motstand enn seg selv, som er 
lik 1. Med samme vekstfunksjon, bevegelsesvirkning i seg, så vil denne nå med samme styrke ikke 
klare å komme videre i utstrekning eller i trykk. 
Den virker nå som sitt eget fraspark, den har aldri mistet sin bevegelses-effekt, og vil da kun kunne 
bevege seg som utvekslinger som er i like store mengder fordi bevegelsen kan ikke slippe unna 
utstreknings-differensialen, og da vil den trekke like mengder utstrekning med seg som det 
bevegelsesmengden endrer seg og sin posisjon.  
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Det betyr at utvekslingene er romslige bevegelser, og som utvekslings-sirkulasjoner, så betyr dette 
form-dannelse i rom og bevegelse i rom som da først blir den virkelige årsak og virknings-rekkefølge 
av former i rom slik vi identifiserer disse i fysikken. Det er like mengder bevegelsesvolum som 
utveksler med like mengder bevegelsesvolum, selv om disse volumene kan samles og spres som 
tynnere og tykkere virkninger i forhold til resten av kraftfeltet rundt seg.  
Denne ekspansjonskraften skaper likeverdig balanserte utvekslings-strømninger og romslige former 
og bevegelser som er i balanserte mengder som utveksling. Utvekslings-strømmene skaper 
ekvivalente strømningsfelt. Da denne funksjonen aldri er født og alltid har vært der og alltid må være 
her., så har også utvekslingen alltid vært, og vi har kun en identifikasjon på hendelser fysisk, og det 
er at former og feltvirkninger skiller seg ut differensialt i denne romtiden. At rom, energi, feltvirkning, 
tid og bevegelse, romslige formvirkninger, hele tiden har vært her som den praktiske verdens fysiske 
årsaks-forhold vi registrerer som virkninger.  
Men av dette forstår vi ikke hvorfor vi har ekvivalente felt. Det vil si felt med helt uanstendige 
forskjeller i plassering og mengde av energimasser og feltvirkninger, adskilte klumper, og at det tar 
så lite plass av det totale rommet.  
Selve rot-funksjonen til energien er altså den differensierende utstreknings-bevegelses-differensial, 
som i dette tilfellet skaper rommet og bevegelsen. Men som vekst-differensial som ikke kan vokse 
mer blir den en bevegelsesutstreknings-ekspansjons-funksjon som så utveksler seg. Altså en rom-tid-
felt-trykk-kraft med absolutt trykk.  
Da den nå må utveksle og kun bevegelsesbalansert i like store mengder volum-tetthet i samlet 
regnskap, så vil den akkurat før utveksling starter ha denne indre bevegelsesenergien i seg, altså som 
den opprinnelige rot-differensialen den har oppstått fra som energia-funksjon, med den samme rot-
funksjonen som årsak til utvekslingen. Det er konstant energi som ikke kan gå noe sted men utveksle 
innvendig og da danne preferanse-formasjons-virkninger i interaktiv årsak-virknings-rekkefølger fra 
tilstand til tilstand balansert. 
Vi skal merke oss at dette er en funksjonsforklaring til den samme effekten som vi i praksis oppfatter 
som den fysiske verden og dens lover og videre aggregat-tilstander. Det er ikke snakk om at 
funksjonen skal forstås som kun abstrakt. I denne sammenheng virker nå den praktiske siden som en 
flytende væske, materie, feltvirkninger, som slik er volumiserte bevegelses-energistyrker i utveksling, 
altså i energi-utveksling i et lokalt balansert feltlandskap.  
Hvorfor den ikke skal forstås abstrakt er fordi det er den håndfaste identifiseringen av utstrakt og 
virkende bevegelig fysisk landskap som er funksjonsforklart, og ikke funksjonen som er dedusert. 
Funksjonen er dedusert gjennom den fysiske verdens alminnelige rom, tid, stoff, materie, eller felt-
objekter og deres relative endringsforhold og forhold til hverandre. Kort sagt så er det fremdeles 
snakk om den fysiske verden vi kjenner med handa. Men forskjellen er at dette er kun en 
funksjonsforklaring til det samme, en indre logisk deduksjon av funksjon.  
Det er ikke snakk om Gud, åndelig, bevissthet, eller snakk om Naturen, fysisk virkelighet, og 
opprinnelsesfunksjoner til universet mennesket og naturen ut fra en indre egenvirkende årsak slik 
man tror. Kort og greit kun en funksjonsforklaring av logisk deduksjon av samme natur, uten hensyn 
til tro på en årsak alene eller Gud som årsak. Dette er en hardt tilvirket analyse i håp om å forstå en 
sammenheng. 
Det samme rommet som vi kaller gravitasjonsrommet og identifiserer kun som gravitasjons-kraft med 
utstrekning og som er bevegelsesvirkende, akselerasjonsvirkende, med de feltvirkninger som 
korresponderer med gravitasjonen slik som elektromagnetiske felt og sterk kjernekraft som partikler 
og felt og ett ganske stabilt balansert gravitasjonsrom i mellom alle disse, men med krumninger i seg. 
Selvsagt med den mengde anti-partikler og anti-gravitasjon som skal til for at det ekvivalente feltets 
gjennomsnittsbalanse som ekvivalent felt opprettholdes, og i stort sett samstemt med at E=mcc! 
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I dette ekvivalente feltet kan da aldri mere virvler med samme retning samles enn til det har oppnådd 
balanse med gravitasjonsrommet, og mer enn dette vil føre til mot-virvler som ut-lastning av partikler 
eller mot-partikler, eller omdannelse av partiklenes form og virkning som slik protoner og nøytroner 
veksler på mesonet og bytter på rollen som proton og nøytron. Mesonet er likt som det med overvekt 
av gravitasjon i gjennomsnittsrommet vil få mesonet til å skytes ut som mot-virvel som det vi kaller 
et positron. Kalde strålings-partikler. 
Vi kan ikke spre en allerede ferdig balansert partikkel utover uten at det må til et likevekts-regnskap 
i balansen av effekt. Dette betyr at et såkalt elementærpartikkel eller annet partikkel vil foreta en 
balanse-tilpasning med gravitasjonsrommet.  
Om det ikke finnes lys, andre partikler, som kan utveksle og ny-balansere gjennomsnitts-balansen i 
tide akkurat der og da, så kan en sprengning av et partikkel kun føre til ny-virvler eller mot-virvler 
som holder et balansert bevegelsesforløp, eller som balanserte felt-blusninger som vil samle seg til 
kule-former av gravitasjons-lignende art, eventuelt antigravitasjons-art. Uten annen balanse-
utjevning så kan disse kun trekke på hverandre og være med virvelstrøm-utvekslingen inn igjen til et 
felles balansert sentra og nydanne denne opprinnelig sprengte partikkelen. De har ingen andre 
feltlegemer å utveksle med, og balanserer hverandre mot gravitasjons-rom-kraften. 
Dette ligner virvler i vann på den måten at rolig vann overhode ikke endrer motstand, mens virvler 
virker som en effekt på oss, og som motstand den ene eller andre veien, eller også kan sammenlignes 
med bølgetopper og bølgedaler som slett ikke er gode svømmeforhold, men fryktelige krefter. Det 
som er i dragsuget klarer ikke å unnslippe, og samler seg igjen i virvelen. 
Noe lignende er det med gravitasjonsrommet, at uansett massemengde, trykk-kraft, så er den i balanse 
i forhold til sine virvelformer, lys, gravitasjonspartikler, og dermed så virker likevekten som et sted 
som vi kan bevege oss fritt. Utvekslingen følger energikravene for endring som er energi inn er lik 
energi ut. Det betyr at det ikke virker annen treghet i rommet enn de hastighets-løkkene som 
utvekslingen har i rommet som treghet og tyngde, det vil si hvor tungt et tregt legeme er for hva som 
skal til for at forskjellige slike skal oppnå samme hastighet. 
Vi vet nå at utvekslingen inne i oss av gravitasjon har lysets hastighet og er i god overens-stemmelse 
med lys brukt som energi-mål-forskjell slik som E=mcc! 
G-konstanten er en balanserings-konstant mellom romfeltets gjennomsnittsgravitasjon, like-vekt og 
utvekslingen mellom feltkreftene til objektene. Differensen mellom den romslige gravitasjons-
effekten og utvekslingsfeltet mellom objektene er akkurat lik den effekten av rommets kraft-linjer inn 
i objektene, uten annen mulighet enn å gå gjennom objektenes samlede sentra først, og som halverer 
gravitasjonsmotstanden mellom de to objektene, og at det er derfor at G er dobbelt så høy som 
alminnelig g. 
At gravitasjonskraften mellom to objekter er lik det dobbelte av hva rommet gir objektene når de er 
alene uten andre objekter i nærheten. G-konstanten kunne slik tenkes å regnes inn i en ny standard 
for masse-målet, eller gravitasjonsmålet der objektets størrelse i forhold til andre objekters størrelse 
hadde gitt samme bevegelses-akselerasjon, men det er kanskje en unødvendig prosess. Kanskje 
vanskelig. 
Når to objekter ligger inntil hverandre, 2 kloder, to soler, to sorte hull, nøytroner og protoner, vider 
G-felt-balansen seg ut, og utveksler mellom sentraene, slik at denne omgjøres til høyere akselerasjon, 
tetthet, enn ved objekter lengre fra hverandre. G-kraften blir del av vekselvirkningen til 
balanseforholdet i partikkelfeltene og også sikkert på balansering av mesonforflytningen.  
Men stort sett er rotasjon av to forskjellige partikler sammen at det ikke er universet som må skifte 
polaritet, men lokalt at partiklene må gjøre dette da de roterer, slik at dette er en balanse-utveksling i 
tråd med balansen til gravitasjonsfeltet rundt objektene. Gravitasjonsrommet har ikke så stort valg, 
men har et innvendig likevekts-trykk rundt seg som felthastighet.  
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Mens partiklene har blitt selektive balanse-funksjoner i det samme rommet, som betyr at enhver 
stilling, bevegelse og avstand de kan innta er greit så lengde det ikke motstrider balansen med 
gravitasjonsrommet rundt disse, og det er årsaken til at partikler, elektroner, kjernepartikler, atomer 
og molekyler kan innta så mange variabler av logiske forbindelser, spesielt når det er mangfold av 
disse. Vi vet at det oppstår mange balanse-regler for disse også ut fra spenning, partikkel-
konstellasjoner som har dannet seg, og nøytrale eller spenningsfylte tilstander i og mellom disse som 
kan virke veldig ordensmessig, lovmessig. 
Når virvler klapper sammen til en større virvel trengs ikke like stor overflate innstrømning til denne 
som tidligere, og mengden manglende innstrømning er å finne igjen i vannet på vei inn i mot virvelen. 
Det betyr at det er mer energi i innstrømningen enn tidligere for hver enkelt virvle, men mindre nn 
summen av disse, og det er det samme med sorte hull og store mengder nøytroner i et atom. De blir 
mindre i størrelse med større mengde enn de summen av massene skulle vært og de blir mindre i 
størrelse enn det summen av kulene skulle være, altså de får mindre størrelse.  
Det samme med sorte hull. Nå må rommet rundt øke kraftmengden i stedet. Trykket i inn-
strømningssonen har økt likt som den tapte energien i det sorte hullet so har blitt større, men mindre 
enn summen tilsier. Her il omdannelsen skape en bølgevirkning, og det skjer også om lys er emittert 
fra et elektron-skall og ut i rommet. Lyset driftes av trykket og er for lite i masse til at det skal kunne 
endre andre trykkretninger enn utvekslings-balansen med gravitasjonsrommet.  
Om gravitasjons-rommet krummer så vil også utvekslingen krumme, og lyset må følge krumnings-
banen til gravitasjons-rommet. Lys vil da gi vertikale energi-utstrømninger, eller utvesklinger, og 
dette vil virke som en vandrende flate. Elektronet har mye den samme oppførselen men er samtidig 
en kuleformet hastighetsløkke-partikkel, som er tregt, mer lokalt stabilt enn lyset stort sett. Elektronet 
vil sende slike bølger i sfærisk kulerund avstands-svekkende kraft rundt seg. Selv under vandring i 
ledningsbånd.  
Konsekvensen er at både lys og elektroner lett påvirker antenner og stoffer. Lys vil neppe oppfattes 
godt før det treffer et annet legeme, men vil påvirkes av elektromagnetiske felt og kan likedan gi 
virkningseffekt ved passering uten at partikkelen virkelig treffer objektet. Hvor nært dette er. 
Gravitasjonsbølger fra et sort hull, vil sende en lignende kuleformvekslende strømning ut som ligner 
lysbølgen eller elektronet, men har bare gravitasjonsfeltet å balansere effekten mot.  
Vekslingene kan balanseres mot hverandre som objekt og felt, men balanseringen skal allikevel 
utjevnes med hele romtrykket. Et så sterkt trykk som sorte hull som faller sammen, vil gi en 
tilsvarende romslig bølge. Men det ser vi også på nøytronstjerner som kolliderer, at lys og gravitasjon 
kommer fem samtidig til oss, og at bølgen gjelder tydelig nok også for mindre legemer.  
Til en viss grad er lys, positroner og elektroner lignende, fordi de virker med en bølgepuls et kort 
øyeblikk da de passerer, selv om de ikke treffer et objekt. Her er bølgen for svak til, og oppholder seg 
aktivt hele tiden, slik at det virker mer likt et stående felt, en stående pulsering. Endringen med 
bevegelse i rom vil ellers virke styrkeendrende som signal fra disse partiklene ut fra endring i avstand. 
Eller er de ofte stabilt bundet i koblinger med mindre virkningsendring. 
Først ved slik der ledninger med strøm påvirker andre ledninger ved induksjon, der strømmen i 
parallelle ledninger går motsatt vei finner vi mer av elektronets og lyset aktive virkninger i landskapet, 
at de slett ikke er sovende partikler. Begge kan tape og få ekstra energi. Dette er effekter som Einsteins 
fotoelektriske effekt. Den viser et forhold mellom energi hos lys og bevegelser av masse-partikler, 
og energimengdene som overføres. 
Slik sett som vi har gjort her med tanke på gravitasjonsbølger, oppfattet sønnen min som helt 
alminnelig gravitasjon! Bølger. Vel, vi kan vel sammenligne med et mageplask i vannet, der noe av 
vannet for en stund blir drevet unna, men erstatter sitt tapte. Og, vi får ikke virvler uten vann, eller 
virvelvind uten luft, gass. Det virker jo ganske likt et medium, eter som noe oppholder seg.  
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Men har andre konsekvenser enn det som bare en slik plattform beskriver, og der har Einstein rett. 
Differensialkraften tilfredsstiller både Lorentz og Einstein, men også både Einstein og Bohr, i 
sammenheng med enkeltpartikkel-dannelser og på-tvungne hendelser. Det kan skje av seg selv under 
kollisjoner av energier og av seg selv fordi vi bevisst har brydd oss, men balansen kan ikke knuses. 
Vi er altså bevisst ikke mer selektive enn det de selektive partiklene er, i forhold til virkninger i 
balansen til den fysiske natur. Men det vil skje balansetilfeller som ikke inntreffer så vi kan kalle det 
en regelmessighet, og det kan være avanserte forløp. 
 
Trykk-forskjell og Balanse-funksjoner. 
 
Vi forstår at denne differensialkraften, eller ekspansjons-kraften er et absolutt trykk i rommet, men 
ved utvekslinger så differensieres mengde-strømningene som balanserte trykk-strømninger. Dette 
betyr at alle forskjellige retninger, tross balansen, vil virke som trykkforskjeller i forhold til 
hverandre. Alle krumninger og utvekslinger vil slik virke som trykkforskjeller som vi da kan kalle 
akselerasjons-forskjeller i forhold til en helt rett strømning som er uten utvekslinger, ingen krumning.  
Men dette betyr også at ethvert trykkrom, ett hvert ekvivalent felt, har krumninger, og at alle 
krumningsfelt er trykkforskjeller i en eller annen retning i forhold til andre retninger på strømningene. 
Da et strømningsfelt er en mengde som virker isolert i sin strømningsmengde, blir ledd i utveksling 
med andre strømninger så oppstår det også indre trykk-forskjeller i krumningsfelt, og disse er 
balansert i forhold til omliggende feltretninger og vil være medvirkende årsak til at rommet har 
differensiale strømninger innvendig, det vil si at det dannes flere større eller mindre motstrømninger 
inne i et ekvivalent, tildels isolert felt.  
Oppgjøret mellom disse retnings-strømningene må stort sett balanseres ut innvendig i et slikt 
ekvivalent felt, selv om mengden alt er bestemt av krumnings-feltets trykk-spenning i forhold til andre 
trykk. Alle krumninger er trykk eller spenning. Vi kan si det slik at trykk og spenning er to forskjellige 
ord på det vi oppfatter som forskjellige utvekslingsstrukturer, enten vi kan kalle en elektrisk spenning 
et påtrykk, eller at vi kan kalle gravitasjonstrykket for et spennings-trykk. At masse, elektromagnetisk 
spenning og lysenergi kan omregnes i hverandre. Og det balansert, likt som det vi ser i formelen 
E=mcc. 
Differensialkraftens funksjon skaper jo den tilstanden at utstrekningsposisjon og bevegelses-posisjon 
befinner seg samme sted, og som endring, hastighet, inkludert tiden fra prosessens start til slutt, eller 
som kontinuiteten av tid og bevegelse for en hvilken som helst utstrakt posisjon, formendringer. At 
det skaper den riktige proporsjonalitet mellom, romslige lengder, bevegelsen, tiden, hastigheten, og 
endringsgradene i alle disse proporsjonale forholdene.  
Det er derfor vi har slik suksess med matematikk og geometri, fordi det faktisk er et sammen-
hengende proporsjonalt bane-løp. Alle faktorene justerer seg til hverandre. Og som trykk av samme 
nevnte type faktorer endrer ikke dette seg, hvilket gir den energi-bevegelse, styrke-kraft, som 
endrings-potensiale i tetthet av de bevegelige volumtrykkenes balanse.  
Forklaring hvordan like og ulike som forskjells-funksjoner setter en mal for begrepet 1 matematisk 
og som enhet geometrisk er et eget kapitel som krever en del logisk forklaring ut fra samme 
differensialfunksjon. Det setter standarden for begrepene kosmos og kaos så langt egentlig er den 
personlige oppfatningen av hva som er orden og hva som er uorden.  
Mennesket har aldri hatt en definisjon med noen referanse, preferanse, noe fast holdepunkt, for begrep 
om orden og uorden, absolutt aldri hatt noe å sammenligne med, og har derfor heller ingen begrep 
om kosmos og kaos, som hvilke kaos som er mulige og hvilke kaos som er umulige og hvilke kosmos 
som er mulige og hvilke kosmos-tilstander som er umulige.  
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Dette handler da også om sammenhengen til begrep som årsak og virkning som er akkurat likedan 
forklaring, og som heller ikke mennesket har noen faste holdepunkter for fra før av.  
I differensialfunksjonen så kommer det frem logiske sammenlignings-grunnlag som uovertreffelige. 
Dette vil i fremtiden sette standarden for sammenligning. 
Vi kan altså se for oss at det grunnet likedan energimengde, blir riktig påstand å si at endringene i det 
fysiske feltlandskapet er likedanne egenskaper som gjennomgår transformasjons-fase fra den ene 
strukturen til den andre. I enkelte tilfeller går prosesser sakte slik at vi kan observere dette, mens i 
mikrokosmos, og i makrokosmos, går prosessene. endringer i skalaene for fort eller for sakte til at vi 
klarer å trekke de logiske slutningene av prosess-endringen. 
I ett slikt likedan kraftig trykkrom vil partiklenes energier være hyper-balansert mellom hverandre, 
men som likevekts-felt de befinner seg i så vil differensene som partikkel-spenninger virke mellom 
hverandre proporsjonalt, og det er ikke noe annet som ligger til grunn i de krumningsrom, tid-rom-
former og de fysiske formler som Einstein har tilnærmet seg som så og si en perfekt form.  
Differensialkraftens ekvivalente relative feltformasjoner kan vi ikke finne ut av på annet hvis enn slik 
som Einstein, at du sammenligner hvor posisjoner og formasjoner er og måler, tester ut hvilke 
virkninger og effekter de har på hverandre lokalt og over avstander. Men her viser differensialkraften 
til at den består av samme parametere, men i litt dypere form, og med litt annen grunnfunksjon enn 
den Einstein eller Hawking hadde, eller Dirac og kvantefysikerne, partikkel-fysikerne.  
For her stemmer den lokale ekvivalens, eller balanse av partiklenergier med et isolert system igjen 
som ikke kan rekke å utveksle med annet før balansen har oppgjort sitt krav om nettopp balanse, og 
her må partiklenes splittelse og samling ordne seg inn til de mest opprinnelige tilstander igjen.  
Dersom ikke får vi situasjonen til Bohr der like mengder utbalansering skjer i motvirkende retninger, 
mens det ellers er like rett at et partikkel kan dannes eller skilles ut av et annet. Et eksempel er at et 
lys viss energi går over til å danne et elektron. Det er fremdeles like riktig at energi inn er lik energi 
ut, et konstant balanse-forhold på en eller annen måte. 
Det vil ikke være spesielt vanskelig å se, finne, en posisjon, styrkegrad, balanse i denne 
differensialkraftfremstillingen som stemmer med den eisnteinske felt-funksjons-beskrivelse av 
romtidformasjonens bevegelsesmønstre, og de fysiske proporsjonale forhold som energi-formler, at 
disse faller sammen.  
Slik sett har Einstein, Dirac, en mengde andre, og Hawking gjort sitt ekvivalente felt-sammen-
lignings-arbeidet allerede, og disse formlene kan jeg se ved sammenligning stemmer med 
differensialkraften, likedan som at jeg visste at det var en felles hastighet i alle felt fra 1979, og som 
ble delt som syn med flere andre.  
Først i 1994 i bok allment kjent, for noen hundre, og ikke minst av gruppa til Arne Næss og 
atomfysiker, fler, som nettopp drev med oversettelsen av Einsteins relativitetsteori, med formel-
veldet, for akademikerne, både norske, Universitet i Norge, men at dette mer eller mindre nok har 
blitt en internasjonal versjon.  
Dette følges i alle fall opp av en rekke nye bøker om samme temaet av fysikerne selv. Det er fra dette 
miljøet, av umiddelbart den sikreste av kontaktene her, formidlet at min hypotese ville kunne bli den 
veiledende i fremtiden. 
Energitallene og formel-beregningene stemmer selvsagt hos Einstein, Maxwell, Lorentz, Planck, 
Dirac, og de kvantefysiske verdier og partiklenergier som CERN leverer, og en rekke andre. Likedan 
vurderingene til Black-Hole-teorien, og De som bedriver avdekningen av Gravitasjonsbølgene vi har 
oppdaget. I samsvar med Einsteins beregninger.  
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Om det ikke er noe so kan forklares rett ut fra hans beregninger så ja; det er tilleggsstoff, det er felter 
han ikke kan bruke den samme beskrivelsen for å finne verdier i, fordi tilstandene er lukket for 
utveksling utover sitt område, eller for store til å holde seg innenfor bare et isolert system alene som 
utvekslingen kosmos er en del av.  
Men differensialkraften forteller i alle fall hva som foregår, også mellom de forskjellige 
spenningsbalanser i en celleprosess; at om det ikke er fullendt prosess som forventet, så er det en 
balanseutligning som foregår en annen vei eller tilføres fra en annen kant i prosessene. Og da er det 
bare å sette opp den sannsynlige test-funksjonen for å finne ut når lik prosess inntreffer, eller om flere 
virkninger kan gi samme energi-oppførsel. 
Det er trykk-endringer som balanserer! 
 
 
Hvilke kommentarer kan vi henvise til i denne bevis-føringen av differensialkraften lik den samme 
bevegelsesenergi vi kjenner til, eller begrunnelsen så langt?! 
 
Jo at om vi ikke tar hensyn til den indre drift av energiene til differensialkraften, så oppfører energiene 
i rommet, vår avdekning av lover og former, virkningsformer, bevegelsesenergier, seg likedan, som 
deduktivt eksempel slik: Samme konklusjon! SE: 
 
At det er Energi/kraft, Former Rom/Tid/Bevegelse/energi-formasjon som egenskaper 
Det er utvekslinger, som energi, felt, felt, felt-partikler som balanserte utvekslinger 
Det er som konstant energi, lignende E=mcc, akselerasjonene er de samme. 
Virker som Utvekslings-forskjeller er lik trykkendringene og energi-omvandlingene 
virker som variable mengder i et ekvivalent, men tildels isolert tilstandsrom,  
et balansert trykkrom med konstant energi-regnskap 
 
Forklarer andre teorier hvordan rom, tid, bevegelse, former, trykk/energi oppstår? NEI 
Forklarer andre teorier hvorfor Energien er konstant? NEI 
Forklarer andre teoriene hvordan utveksling oppstår NEI 
Energien er faktisk som ekspansjonskraft-konstant den 5 dimensjon for størrelses-orden. 
Differensialkraften har høyere heuristisk verdi enn tidligere forklaringer som har stagnert! 
 
Mine spørsmål var hva er tid/bevegelse/endring, hvorfor? Hvordan? 
hvordan er verden, altså utseende, lengde former og  
adferd? Hvordan er verden innebærer noe  
om bygge-stener, at hvordan er det mulig? 
hvordan kan vi tenke? 
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Dette ble fort til spørsmålene, rom, tid, bevegelse, virkning, kraft, energi, styrke, formene og 
egenskapene bevisst og fysisk. Disse spørsmålene fikk IKKE svar fra de andre retningene vi kaller 
teologi, filosofi eller vitenskap, fordi jeg vet at jeg satt og sammenlignet alt dette grundig selv med 
helt annet resultat enn andre som allikevel kommer frem til den samme verdens funksjon likedan. 
 
Vi parkerte altså spørsmålene tid, rom, bevegelse, energi! Einstein gjorde innbrudd! Men dette 
var også en utside-observasjon! Vi måtte trenge inn i disse begrep på nytt å se deres indre funksjon! 
Og her gjelder det vitenskapens tids-begrep. 
I andre tidsbegrep er det et eller flere behov som settes opp mot hverandre som hovedvekt! Eksempel 
er hva som er nødvendig, slit og arbeid, og å bli ferdig med slike behovsoppgaver. Og at vi rekker 
dette før solen går ned, eller at den rekker å gå ned, at dagen er over. Som betyr: At vitenskapens 
sammenligning blir B-varianten, men tid og behovssammenligning mellom behov og arbeid settes 
som følelsesvirkninger foran den fysiske tidsberegningen. Stort sett er det grad av smerte og lyst som 
sammenlignes, eller at et behovsmål blir innfridd, men som selvsagt gjentar seg i det uendelige. 
Grunnen til den vitenskapelige tids-ignoranse er altså det samme for vitenskapene parkering av tid, byttet med 
praktiske behov for livet, slik som det naturstammenes syn er, eller behovsrelaterte tidsbegrep:  
De trodde med sikkerhet at det ikke fantes et svar! Det oppstår en likeglad holdning til dette med tid, bevegelse, 
virknings-spørsmålet, og det besvares stort sett med totalbehov; meg, sannhetsbehovet, eller behovs-
sannheten: Og som er en mengde: Må innfris! Og en mengde av det vi kan si urolige usikre svada-forklaringer, 
altså synonyme ignoranser av spørsmålet, eller at virkningene faktisk er her. At en bare må godta dette, og 
ikke tenke, forstå! Man forstår jo at det er her! 
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Tiden som fysisk relativt produkt av Differensial-kraften. 
 
Tid som d-force-egenskap. 
 

Differensialkraften bygger på den differensierende differensial-funksjonen. Denne gir en 
romslig utstrekning-egenskap og en bevegelsesegenskap som en og samme felles differensial-
funksjon, der en vekst i utstrekning inkluderer bevegelses-differensieringen, forskjellen, og at 
bevegelses-utfoldelsen inkluderer utstreknings-differensialen, forskjellen, slik at bevegelse kan skje 
så langt som utstrekningen finnes og utstrekningen kan inneholde bevegelse og vekst-hastighet så 
meget som bevegelsen gir funksjon til dette, og vi vil da få en vekst-lignende funksjon, der bevegelse 
og utstrekning differensierer seg ut av samme differensial-funksjon i hvert punkt, posisjon og i 
kontinuum. Dette virker slik som at bevegelse og utstrekning er i samme takt, som en absolutt vekst-
differensial.  

Dette tilsier en jevn takt, en jevn prosess, der utstrekningsveien og bevegelses-veksten er den 
ene og samme prosess, som gir en jevn bevegelse. Grunnen til denne jevne bevegelsen er fordi at vi 
kun klarer å dedusere rom og bevegelse som den minste egenskap forskjell, eller som samme avstand 
uansett hvilken bevegelse vi henviser til, og da det forskjells-løse, uten like og ulike ikke er mulig, 
og ikke da kan skape utstrekning eller bevegelse fysisk, og at alle former og egenskaper som fysiske 
virkninger er differensiale funksjoner, så er den totale forskjell valgt som et kontinuum, en 
kontinuerlig drift av hele funksjonen. 

Svaret gir kun at samme totale differensial kun gir en og samme jevne bevegelse, fordi 
bevegelsen ikke skiller seg fra bevegelses-effekt i resten av punkter, posisjoner eller i kontinuitet, 
sammenhengende måle-stokk, endelig eller uendelig, og heller ikke utstrekningen skiller seg ut som 
funksjons-struktur, egenskap i hvert punkt, posisjon eller i kontinuum, som kontinuerlig sammen-
hengende funksjon som endelig eller uendelig.  

Vi finner ingen annen preferanse for bevegelse og utstrekning at de er forskjellsegenskap, 
differensialer, og ingen bestemt verdi er nedsatt, uten en absolutt, total, funksjon. Dette gir at uansett 
mål, enheter vi tar ut, så vil like lange bevegelses-strekk ha like lange bevegelses-strekk, altså samme 
bevegelseshastighet for alle punkter, posisjoner og kontinuerlig sammenhengende strekninger.  

På samme måte har alle utstreknings-forhold likedan samme grunnfunksjon for hvert punkt, 
posisjon og kontinuerlige mengder utstrekning, der alle likedanne sammenligninger gir at like strekk 
som tilfeldig valgte enheter er like lange som punkter, posisjoner og i kontinuerlig sammen-hengende 
bevegelsesmengder eller utstreknings-lengder. Dette er også det vi kan kalle en jevn hastighet, eller 
en og samme hastighet, en og samme endringsfunksjon, en og samme bevegelses-mengde i og som 
utstrekningsfunksjon i et endelig eller uendelig landskap. 

Som en ferdig vekst-funksjon i utstrakt lengde, så vil dette i en verden som er en kubikkmeter 
stor, eller som i en fritt valgt kule-størrelse, eller som et uendelig utstreknings-rom som da ikke kan 
vokse mer og derfor blir endelig, gi at alle disse da får samme bevegelses-utstrekning-egenskap 
innvendig, ut fra slik vi definerer bevegelse og utstrekning i fysikken på grunnplanet.  

Men da blir det også slik at en slik vekstfunksjon, eller differensierende differensial-funksjon 
også for like takter som skal sammenlignes av bevegelsesvei, altså hastighetslengder, at de er like, og 
dette kaller vi en jevn fart, eller jevn hastighet, eller som en jevn takt som tid.  
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Tiden er den tilbakelagte lengden bevegelse ganger vei pr takt vi kan sammenligne med, og 
her kan vi bare sammenligne med en og samme takt, uansett enhetslengder, at forholdet mellom 
bevegelse og utstrekning er 1 til 1, og at enhver takt viser forholdet 1 til 1, altså en jevn bevegelses-
utstrakt fellesfunksjon som lengde og bevegelse. Så langt sammenlignet med en rettlinjet bevegelse. 

Den differensierende differensialfunksjon er totalt en og samme funksjon, stort sett som et 
kontinuum fordi det ikke er et synlig eller logisk preferanse-virkende opphold, men vi kan godt hjelpe 
til med like mengder posisjoner, strekk, virkninger, eller like strekk som punkter. for at vi skal lette 
på å kunne sammenligne denne prosessen. En slik indre vekst-funksjon, som slik er absolutt, total, 
konstant, og som funksjonen gir utstrekning og bevegelse i samme felles differensial som en vekst-
funksjon, vil også virke som en slags ekspansjons-funksjon, drivfunksjon, eller trykk-funksjon, der 
vi godt kan sammenligne dette med en slags styrke, en tetthet, en kraft.  

Når det romslige er nådd sin ende som et endelig eller et uendelig rom som ikke kan vokse 
mer, så vil i alle tilfeller ikke vekstfunksjonen virke mer denne veien. Men den vil opprettholde den 
indre vekst-funksjonen. Dette betyr at denne jevne og konstante bevegelses-utstreknings-funksjonen 
nå kun vil møte seg selv, eller kun møte den indre vekstfunksjonen i dette landskapet. Og da selvsagt 
i like mengder. I og med at vekst-differensialen fremdeles er like aktiv overalt i samme mengde, og 
fortsatt differensierer seg, så vil denne lage en økende indre ekspansjons-vekst-funksjonen innvendig. 
I stedet for et jevnt utstrakt trykk, så vil den nå danne et romslig indre økende trykk.  

Den vil gi en ekspansjon som er lik en absolutt trykk-funksjon innvendig, en total og konstant 
trykkende vekstdifferensial som en konstant og absolutt ekspansjonsfunksjon, likt som trykk. Den 
har da et absolutt trykk overalt. Nå kan denne vekst-differensialen lenger ikke vokse mer som et 
uendelig trykk, eller absolutt og konstant trykklignende funksjon. Dette kan slik sett virke som en 
totalt og konstant indre energi, og total indre bevegelses-energi som er konstant. 

Men allerede fra et tenkt punkt som en slik differensial ville vokst fra, så vil vi se at alle rette 
retninger, steder funksjonen finnes i og som ikke opphører denne vekst-differensialfunksjonen så vil 
vi se at spredningen mellom gradene som disse linjene vokser i, like fort tettes igjen av at parallelle 
strekninger skyter ut sin differensieringsprosess i alle retninger og tetter slik igjen alle nærliggende 
områder likedan. Dette betyr at trykkfunksjonen oppstår også under veksten som danner rom og 
bevegelse i samme funksjon. Den er altså en slags drivkraft-funksjon samtidig som den skaper 
bevegelses-utstreknings-funksjonen. Differensialen. 

Fra det første punkt, fra de første posisjoner, eller som avgrensede eller uendelige kontinuum, 
kontinuerlig sammenhengende strekninger, så vil den samme funksjonen virke slik som en 
ekspansjon alle veier, og aldri opphøre denne funksjonen. Den har derfor neppe oppstått fra et punkt, 
en posisjon eller et kontinuum, men alltid vært til stede for punkt, posisjon og kontinuum, for uten 
denne funksjonen ville det ikke vært noe punkt, posisjon eller kontinuum, og heller ingen bevegelse-
, virkning-, vekst, eller ekspansjonsfunksjon i denne. Dette må være den indre differensialfunksjonen 
til et alltid tilstede-værende romtid-kraft. 

Når en slik sammenhengende funksjon som en og samme egenskap, som vekstfunksjon 
fremdeles har bevegelse-funksjon, differensierings-funksjon, så kan denne nå ikke vokse mer i 
uendelighet og ikke vokse mer som uendelig kraft, og derfor at den er endelig som absolutt totaltrykk 
og indre bevegelses-aktivitet som konstant. I den tenkte til-veksten av funksjonen så ville en indre 
mengde volumisert bevegelse måtte fordele seg i bevegelser med like mengder volumiserte 
bevegelser, fordi de ikke kan slettes og er likeverdige, samme funksjon overalt.  

Dette betyr at det da kun kan skje som turbulente, eller kolliderende, men passerende 
turbulens-funksjoner, altså forskjellige grader av retninger og sirkulasjoner som kompenserer 
hverandre balansert fordi de i samme styrke eller mengde, 
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Enten vi nå går til fødsels-effekten av denne funksjonen eller til det endelige totale trykket, 
den indre styrke, så vil denne ekspansjonsfunksjonen som er sammenhengende kun ha denne totale 
utstrakte bevegelsestrykkfunksjonen og utveksle med. Da den er av samme kraft, styrke, mengde, 
men fremdeles har bevegelses-differensialen i seg, men ingen motstand utover den indre funksjonen 
som er lik, så vil det ikke være noe hinder for at denne utveksler samme bevegelses-trykkfunksjon 
fordi dette er en bevegelses-differensial som ikke opphører. Det ville den gjort om den ikke utvekslet.  

Denne vil da gjennom bevegelses-differensial en, som nå ikke kan produsere mer utstrekning 
og vekst lokalt noe sted, begynne å utveksle innvendig i like mengder. Da det er en felles differensial 
-funksjon for utstrekning og bevegelse, vekstfunksjon, som ikke kan vokse mer men heller ikke skille 
utstrekning og bevegelses-funksjon fra hverandre, så vil dette føre til at vi får volumiserte bevegelses-
utstreknings-mengder som utveksler med like store mengder bevegelses-utstreknings-mengder.  

Bevegelsen vil her dra med seg like mengder volum utstrekning som det samme mengde 
bevegelses-potensiale tilsier, og forholdet mellom energi bevegelse og energi utstrekning er konstant. 
Slikk at mengden, lengdene, tettheten, og energien i disse mengdene er den samme. Energi-forskjeller 
kommer av hvor mye av dette volumet som går inn i krumning eller turbulens, danner virvler eller 
hastighetsløkker, som vertikale virvel-mengder og sfæriske virvel-mengder.  

Er hovedtrykket kun fra det strømmende planets trykkendring som meget svakt så vil det 
dannes vertikale trykk-virvler som vil følge trykkturbulensen i rommet som de dannes av, og dette 
trykk-rommets krumning av trykkstrømmen, trykkfeltet. Om det er likedan stort nok trykk fra alle 
kanter så vil det dannes hastighetsløkker fra alle kanter som balansert vil gi en kule-sirkulasjon i rom-
feltet.  

Dette er den logiske grunnen til krumning av retninger, dannelse av vertikal-virveltrykk, og 
sfæriske kule-virvel-trykk i rommet. Men totalt så er energi-volumet inn lik energi-volumet ut, så 
dette utveksler balansert. Det blir her gitt ett balansert trykkrom, der mindre trykk-forskjeller i 
utveksling innenfor de større strømningene som blir best mulig balansert danner slike virvler 
innvendig.  

Når store mengder trykkendringer fra det ytre av kosmos, eller om vi vil det indre av 
mikrokosmos, influerer virvler og kule-virvler, og det er ent turbulent balanse-sig av disse kreftene 
utsettes partiklene for mulighet til å utveksle med slike trykkendringer, slik at deres posisjon eller 
deres bundethet i rommet, kan danne balanserte partikler som frie inne i trykkstrømmen med sin 
rotasjon og energiutveksling balansert i behold, men da de nå representerer overskudd og underskudd 
som balanse i trykk-strømningsrommet, så vil deres virkningseffekt virke selektivt, tiltrekkende eller 
frastøtende på alle andre lignende feltstyrker og partikler.  

De vi danne balanserte energi og bevegelses-avstands-konstellasjoner i alle de mulige 
balanse-forhold som kan tillates og dette er nesten uendelig. Grunnen er at romfeltet og partikkelfeltet 
er avhengige av hverandre slik at de utjevner energiene til hverandre i et balansert forhold mellom 
romtrykkets overtagelse av energi eller partikkelens overtakelse av energien som balansert fordeling 
av partikkel, romfelt og strømningsbevegelser.  

Det finnes kun balansebevegelse, og ingen annen bevegelse enn dette, og det er derfor at 
kaosenergier gir like mye energi inn og ut som det kosmos-energier gjør. Vi kan si at den rette 
bevegelse av en og samme totale tetthet vil kollidere med andre slike mengder og danne krumninger 
og virvler.  

Hvor meget som da skal til for balansens opprettholdelse kommer også an på trykkrommets 
turbulens og energimengde, og endringer i dette feltet, der partikkel og felt alltid tilpasser seg 
hverandre uansett hvor meget vi frustreres av partiklenes frekvenser og det lokale balanserte rommets 
kvantefordelinger, fordi de ikke kan, og ikke rekker å utveksle med andre virvler eller 
energibalanseerstatning for rommets balansetrykk lokalt i tide.  
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Trykket i rommet er for stort til at balansesonen kan slippe unna og spaltninger vil føre de 
samme virvelformasjoner og vertikale romsprang tilbake igjen til den lokale partikkelformens igjen-
dannelse. At det blir retning pluss deling som 3 varianter av slik kollisjonsenergi, med ulike virvling 
kan stemme godt Det som ikke går til retning går til fordelingen som er igjen til likedanne eller 
motsatte virvler. Dette er friksjons-balansert turbulens for virvler og kuler. 

I store strømmer vil det balanserte trykkrommet virke ganske konstant, fordi egentlig skulle 
en balanse ikke ført til virvledannelse i det hele tatt, men trykkrommet danner logisk slike breknings-
balansesoner som er under feltvirkende balanseendring hele tiden, slik at det slett ikke er lett å angi 
partiklenes bevegelse og sted, posisjon med de instrumentene vi har som er grovere enn de felt-
utvekslinger de minste partikler og den samlede konstellasjonen må gjøre som balansegang. 

Men i gjennomsnittstrykkrommet så vil samling av masser flere til økende motkraft, friksjon 
med rommet til mot-virvler dannes slik at det ikke er merkelig at det dannes positroner i stedet for 
elektroner når store mengder energi samles. En motvekt for balansevirvler som dreier en og samme 
vei og begrensning fra gravitasjonsrommet for hva som er tillat balansemengde i det lokale området 
grunnet gravitasjonsenergioverføringen som trykk-krefter i samme rom med samme kraft som 
partiklene har. 

Balansebevegelsen kan altså tre inn å bremse eller øke prosesser, danne andre balanseveier 
enn de vi har skrevet ferdige lover for. Felleskapet og utvekslingen av slike trykk er det som danner 
baner i rommet, og balansen til et låst isolert massetrykk i rommet som slik som elementærpartikler 
som veier opp mot et ufattelig større trykk, vi kaller nøytralt balansert.  

Derfor må kvantene oppføre seg lokalt som de gjør og at det ligner singulære prosesser fordi 
det er korte avstander, store hastigheter og energien er i behold og variasjoner knapt å registrere, men 
lokalt vil sprengning av slike skape inn og ut turbulens av feltsamlingens energistyrke, dele seg og 
føres tilbake til balansepunktet for det lokale rommets distrikt og destinasjons av balanse-
trykksamlingen av overskudd og underskudd energiformasjoner. 

I ett stort trykk der det brått må falle inn kollisjons og balansetrykk for svært små objekter 
energi-utveksling, vil vi se på innløpet fra den samme energi som kraftrommet rundt mister til disse, 
at den økende energi i hver avstand rundt et partikkel er den samme energimengde. At utvekslingen 
er er lik alle veier inn mot objektet i en og samme hastighet, stort sett, og at akselerasjonen, effekten, 
motstanden, spenningen, trykket, tettheten, tregheten og tids-forsinkelsen er akkurat like som 
proporsjonale forhold til samme bevegelsesutveksling, fysiske prosess. Da årsak til ohms lov og de 
fysiske formler for alle retninger og samlinger av energier og krumninger og virvler og kule-virvler i 
rom, og deres ekvivalente proporsjonale energi-virkninger over avstand og lokalt i for-delinger av 
ekvivalente felt og partikkel-energier.  

Balanse-gravitasjonen har ikke andre struktur-motstands-faktorer enn trykkets egen treghet i 
forhold til massene som kan bevege seg balansert, og der en bevissthet kan utføre en balanse-energi-
bevegelse hvor det er ønsket med den energien som skal til for sin treghets-motstand. 

Forskjell i likhet, ulikhet hos masse-partikler skyldes enten bevegelses-mengden, eller felt og 
masser i rommet rundt, eller formasjon-struktur-fordelingene av masse-mengde i objektet. 

Differensialkraften er årsak til dannelsen av de fysiske lover. Og til gravitasjonstrykk-feltet 
og dets krumning. I det utvekslings-sirkulasjoner oppstår og balanser som romtid-balanser som 
utveksles, så oppstår også disse utskillelser selvsagt som kun ekvivalente felt. Og alle samlinger av 
energier som romfeltet balanserer ut med dette er logisk tillate energi-forsamlinger i et slik ekvivalent 
felt der energi-utvekslingene er likt E=mcc, som kan benyttes mellom alle de energi-vekslinger vi 
kjenner i ett trykkrom med lang avstand mellom klumper av ulike størrelser.  
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Differensialkraftens medlemmer må tilnærme seg disse lokale fordelinger slik Einstein, 
Hawking, Kvantefysikerne gjør, og de forskjellige gravitasjonsteorier som finnes må gjøre i det lokale 
roms fordelinger av energier som vi befinner oss i. 

Dette forklarer i alle fall klumpdannelse og deres innbyrdes balanserte energi-avstand og 
bevegelses-balanse-baner. Differensialkraftens totale trykk-tilstand virker som en aktiv flytende 
energi-væske, som kan konsentrere seg gjennom utvekslinger til fastere masser eller om så tynnes ut 
mot andre feltvirkninger. 

Differensialkraften forklarer i alle fall romtid-felttrykk-energi-formasjoner som relative 
romtid-formasjoner i endring og bevegelse gjennom endring av hastighets-løkkenes utvekslinger, og 
dermed hva som avsettes til planck-sirkulasjon, og den mulige sirkulasjonsmasse som slik blir 
proporsjonal for alle partikkelstørrelser, og hvor stort trykket bør være for at denne utvekslingen skal 
skje, og hvorfor vi har konstant energi og like motbevegelses-energier, og de logiske variabler i dette, 
og alle de fysiske lover for uansett romverden med slik funksjon.  

Dette behøver ikke å bety at en viss prosess, eller en kaotisk overgang, transformasjon for 
partikler i kosmos, har ved sprenging av slike ikke følger opp energi-strukturer logisk, fordi da oppstår 
det ulike måter som samme kvark-fordelinger har som feltutveskling da dette er helt avhengig av felt-
kollisjonens og rommets virkning i kollisjonsøyeblikket, og runden dette må samle seg inn igjen på. 
Her dukker det mest opp gjennomsnitts-beregninger, og tilbake til balansert tilstand.  

De er innenfor gravitasjonsrommets balansetilstand, og det gir den plane stilling-formasjon 
som kan passe med tilnærmet singulære fordelinger. Men dette vet kvantefysikerne at er umulig fordi 
de balanserer seg jo inn som at de virker på hverandre med tilsvarende energi-størrelser for å samle 
seg. Og dette er ikke singulær kvanteoppførsel. 

Dette betyr også at en gitt tilpasning mellom et angitt objekts energi og form, tilsvarende 
Einsteins form vil gi de samme rom-tid-formasjoners koordinater som tetthets-størrelser som det vi 
finner igjen som de fysiske lovene for de samme objektene. Slik korresponderer Differensialkraften 
akkurat med Einsteins felt-teorier og hans gravitasjonsbølger og Hawkings-strålingen elektro-
dynamiske friksjon grunnet gravitasjons-endringene.  

Du kan ikke samle nøytroner i store mengder mot et jevnt forhold mellom romtrykket og 
nøytronet som gjennomsnittgravitasjonstrykk uten at disse trekker seg sammen i massestørrelse og 
omkrets, blir lettere, og i mengden skaper mot-virvler som enten spalter nøytronet eller sender ut 
positroner eller andre antipartikler som mot-virvler, fordi balansetrykket i rommet vil virke som 
balanse-friksjon der romfeltet og virvledannelser tar over den energien som blir for lite, eller avgir 
den energien som blir for stor, at romfeltet og partikkelfeltet fordeler korrespondansen av energi. 

Differensialkraften forklarer også at samlingen av trykkenergier, spenninger, likt som E=mcc, 
masser og energi-utvekslinger, samt gravitasjons-energi, elektromagnetiske lover, blir likedan som 
strålingsenergier, eller sammenligningen med varmeenergi stemmer overens med hverandre som 
energiberegning av kosmos, universet, de fysiske energilover ellers i korrespondanse med hverandre, 
og at alle kan benyttes som energi-enhets-mål for kosmisk energi.  

Men de forklarer ikke noe som helst av balansefordelingenes oppstandelse eller virknings-
funksjon av den grunn, kun de relative forholdene innenfor en samlet energimengdes ekvivalens. 
Disse teoriene gir altså knapt et hint, og hver for seg så lar de seg ikke bevise noe som helst annet enn 
den lokale energitilstanden, og deres innbyrdes bevegelses-fordeling. 

Alle fysikere, matematikere, forskere på universet og fysiske lover har det til felles som 
Einstein, Hawking, Emergerende, black-hole-teori, emergerende teorier har, big-bang-teoriene har, 
at gravitasjonen er mystisk, ukjent, og likeså hva som bevirker hva.  
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Grunnen er at de ikke har noen referanse, norm, preferanser, absolutt ingenting å sammenligne 
med, og er derfor slik tomheten i denne forstand. Måleinstrumentene står det ikke bedre til med. De 
kan heller ikke finne noe ut om årsaken til årsak og virkning, sammenstillinger eller energi-årsak til 
sammenstilling eller rekkefølger på noe hverken som fortid eller fremtid eller nåtid.  

Det står enda mer alvorlig til med bevisstheten. Den er som regel ute etter alt annet enn å 
trenge inn i rom, tid, energiene, innside, og forholder seg til dette so at det er umulig å finne ut av, og 
fortsetter å analysere utsiden av romtid-bevegelsesenergier. De finner intet holdepunkt. 

Men derimot beviser de at Differensialkraften og dens funksjon stemmer i alle de fysiske lov-
grener teoretisk og i den praktisk virkende natur, biologi og teknologi. Forskjellen er bare som vi vet, 
at våre beregninger er 99.9 prosent tilnærmings-sammenligning til funksjons-oppførsel, mens 
differensial-kraften oppfører seg rom-tid-energisk 100 prosent riktig og kan ikke annet. 

Jo. Men det var jo tiden i den vitenskapelige fysikk, den fysiske verdens stoffer og felter 
som vi skulle forklare, altså de fysiske klokker, og tid som sammenligning mellom felt-trykk og 
masser. Dette betyr ikke at vi behøver å unnlate den behovs-avhengige tid, der smerter og lyster, 
behag og ubehag, konstruktivt og destruktivt, ofte av mange kaldt angst og trygghet, det gode eller 
det onde, stort sett hva som er godt eller vondt i forhold til hvor lang, kort, stillevirkende eller fort vi 
oppfatter at noe hender fra ingen hendelsesopplevelse til øyeblikkelig, plutselig hendelses-opplevelse.  

Her vil arbeid, lek og alvor, frisk følelse og syk følelse, der sanser og kroppsbehov står for 
affekter eller vurderings-grunnlag for hva sanser og kropp merker og opplevelser, der erfaringer er 
med å innstille sinnsstemninger, eller at den akutte opplevelsen gir slike sinnsstemninger som 
behovsformer. Liker, liker ikke, vil ha, ta, gi, få, alle behovs og interessedekninger og det som er 
motsatt av disse som negative varianter av de samme følelser. 

Den fysiske klokketiden til fysiske målinger. Både i hverdagen, og under ulike trykk-felt-
forhold i rommet, objektene, og i differensial kraften stemmer Aristoteles utsagn at tiden er like lang 
som fra en prosess starter og til prosessens slutt. Aristoteles benytter tiden for hendelser, at noe virker 
eller skjer i motsetning til behovs-oppfattet tid som kan gi ingen hendelses-oppfattelse.  

Aristoteles så tiden som aktuell for bevegelse og hendelses-prosesser, og det er mange som 
forholder seg til at tid bør settes i sammenheng med at noe endrer seg, at noe kan skje, eller skjer, 
virknings-prosesser.  

Det passer ikke for oss om vi vil ha fred, er utslitte, trette, ikke orker mer av det gode eller av 
det vonde, vil sove eller vil ha ro, eller opplever det slik. Heller ikke for ønsket om å oppleve en 
annen tid enn den vi lever i av ulike interesse-grunner. Ikke vil være her, da er tiden liksom død 
uansett hva som hender. Likegyldig.  

Må vi gjøre det vi må gjøre, og det er en samlet prosess fra begynnelsen av noe til slutten av 
noe som kun avløses av de neste gjøremål, så kan vi like godt spørre oss om når er NÅ. Fordi behovs-
messig er gjort, det vi gjør og videre skal gjøre, få til, ikke bestemt av bare nå, men en rekke årsaker 
og virkninger, behovene og grad av åpninger og blokkeringer for behovsakten. Behovstiden er en 
annen variant som mettelse og sult.  

Passe tilfredstillelse eller ikke. Behovstiden er en individuell følelse, og tiden sammenlignes 
med et behov opp mot et annet, og så ofte med en fysisk sak som sol, dag, annet først på tredjeplass 
eller helt unnlatt som interesse. Jeg må tisse er et slikt eksempel. Hva klokka er eller hva vi skal 
sammenligne dette med er skikkelig håpløst. I slike tilfeller, som for opplevelse eller ønske om ro, så 
er stillheten og prosess-presset så stort at enhver fysisk klokke er revnende likegyldig. Om du er 
drepende syk, så er det å orientere seg etter klokka noe meningsløst, selv om en kanskje må det. 
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At dag og natt virket som en jevn prosess ble oppfattet av mange, også slik som årets runddans 
virket for mange. Eller fra nymåne til nymåne, der en halv måne forskjell alltid er 7 dager. Ny-halv, 
halv, hel, hel, halv, halv, ned, altså 7-7-7-7, 28 dager. Stort sett var 29 dager mer riktig, men de hadde 
ikke kvarte dager i stein-alderen. Tallet 7 ble hellig! Hvert år så er det alltid kun 12 fullmåner, men 
dette stemte ikke over 3 år, fordi da ble det ikke 36 måner til sammen, men 37. Om vi skulle følge 
månedene ville vi etterhvert få en måned feil for når vi skal så og høste, eller jakte i tiden for dyre-
trekk eller fiske. Men allikevel ble årets stadige 12 måner et hellig mål! 

For å kunne være sikre så telte de etter hvert dagene i året for å bli sikre på høst, vår også 
videre, kulde og varme. Her viste det seg at solen og stjernehimmelen fulgte hverandre omtrent likt 
hvert år til samme dag. Solen stod høyest når samme stjerne i et visst stjernetegn stod i samme 
stillingen samme natt solen var høyest. 365 dager delt på 12 måneder ga bare 360 dager.  

De hadde ikke komma i stein-alderen. Sirkelen ble slik foreslått som 360 dager kalt grader i 
dag. Dette ga 12 måneder av 30 dager. Og de siste 5 dager ble en slags nyttårsuke! Men det var 
nattverden og dagverden, i steinalderen så de fortsatte å telle månen også. I en måned ble det derfor 
60, 30 soler, 30 måner i de 30 døgn der sol stod opp igjen.  

Skal vi telle på fingrene til 10 for ordens skyld så vil 10 bety 5 soldager og 5 månenetter for 
tilsammen 5 døgn, som ble innført som en moderen uke. Det var derfor 6 uker i måneden slik Persia, 
Iran, har den dag i dag, og som også russerne hadde mellom 1920 og 1940 til andre verdenskrig. Vi 
får her de 6 rekkene i den nye sumersk-babylonske telling, 60-tallsystemet, fordi sumererne var stort 
sett de lærde hos babyloneres begynnende herske-dømme. 

Når de 12 måner ble benyttet som dagdeling og nattdeling så ble det 24 timer til sammen. 
Timene skulle da også deles i 60 biter minutter, og likedan skulle det senere bli med minuttets 60 
sekunder. Viktig for de som drev med astrologi, astronomi eller skulle ut på reiser, seile, og måle tid 
og strekning.  

Den alminnelige grade-sirkelen virket først for kun et døgn på 12 timer, og da sirkelen ble 
halvert for dag og natt så ga dette kun 6 klokketimer for en dag. Samtidig var 60-deling det halve av 
30, så sirkelen-graden er 4 ganger lengre enn minuttet. Begge deler kan brukes som klokke og 
kompass og begge deler er inntegnet på skipsklokker. Til og med symbolsk på trommer? Da vil 
trommen være litt av et forutsigelses-verktøy for en sjaman! 

Vel: Sekundet oppstod som denne målingen av solskygge etter dette bestemte mønsteret, og 
med klokker som ble utviklet mellom 1450 og 1750, så ble fysiske mål med sekund-mål absolutt 
nødvendig for fysiske observasjoner. Sekundet ble et standardmål for alle nære bevegelser og 
hendelser, og sammenligning av mengder i bevegelse. Når Galilei fant at en pendel som saktnet, 
allikevel brukte like lang tid på hver pendling, fant han en slik standard-lignende sekund-måling.  

Da kunne han fastslå hvor mye lengden økte for hvert sekund med en kule rullende nedover 
en planke og fant den jevne akselerasjons-loven. Det ga støtet til fall-bevegelsens kartlegging som 
Newton sammenlignet med en viss enhet han lagde for styrke. Gravitasjons-akselerasjons-loven ble 
til virkelig tilfelle. Og stemte med andre forsøk med økning av kraft-styrke-proporsjoner, altså fysiske 
masse-lovers bevegelse og akselerasjoner og slutt-styrken ved kollisjon. Vi kan si at også bremse-
loven da har fått sin eksistens. Aller høyest i Einsteins c2, ikke fortere. 
Kartlegging av vanntrykk, varmemengder og avstand, koketrykk, elektromagnetiske lover for 
elektrisitet eller magnetisme, kollisjoner og eksplosjoner, kjemisk binding og kjemisk spaltnings-
energi, og mekanisk masseoverføring til elektrisk dynamo, viste de samme proporsjoner i lover, og 
de fant omregninger mellom disse lovene. Proporsjonalitet som energi, effekt.  
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Lyset forble en gåte inntil de klarte å måle riktige energistyrker og overføring av lys-mengden 
slik som Lorentz, Planck og Einstein gjorde. Men gravitasjons-disharmonien ved høyere hastigheter 
enn de normale newtonske lover, der måtte Einstein benytte dype sammenligninger for at forholdene 
skulle stemme.  
Han fant en endringsfaktor som avgjør en total samling av masse, lys og gravitasjons som utgjør en 
stor forskjell fra den newtonske beregningsmetoden. Relativiteten ble bevist. Massene endret 
størrelse og vekt, eller masse, når de saknet og økte farten, og rommet rundt endret energi i tilsvarende 
grad som proporsjonalt til dette. 

Vi kan godt sammenligne tiden med en rett strekning med jevn hastighet eller viss lengde etter 
en viss jevn takt. Om vi øker hastigheten så vil tiden som er målt bli kortere enn forrige gang for 
samme strekning. Om vi saktner farten så vil tiden bli lengre for den samme stekningen. Vi 
sammenligner altså tid, bevegelse og veistrekk nærmest med en rett linje og jevn hastighet, eller takt, 
like lang avstand som tegn mellom hver takt på klokken som lengden eller striper på veien.  

Men tiden og bevegelsesfarten virker omvendt proporsjonale i forhold til hverandre så langt. 
Noe lignende skjer også med de fysiske objekter. Når vi passerer en klode så vil tidstakten gå tregere 
på klokkene. Grunne er at gravitasjonen påvirker dette og ved legemer så er tregheten større enn i den 
rette strekningen i rommet ellers der det ikke er legemer.  

Om vi går til differensialkraften så vil vi se at det er rette bevegelser en tenkt jevn 
hastighetsoppbygning. Dette ligner Euklids eller våre ideer om tiden sett fra en gitt tilstand lik en rett 
linje med jevn hastighet eller takt. Og det benytter vi som måle-utgangs-punkt. Men i 
differensialkraften vil det bli utveksling, det vil si krumning på feltlinjene.  

Vi kan best illustrere dette med at en rett linje på en meter slik bevegelses-utstreknings-flytt 
skal sammenlignes med et likedant raskt meterlangt bevegelses-flytt mellom de samme punktene a 
og b. Om vi nå stopper tiden bevegelsen og ser på disse hastighetsstrekkene vil vi se at den som er 
rettlinjet når fra a og til b. Men den som har en løkke på seg, den vil nå om løkkens diameter er 10 
cm, være 31.4 cm kortere og bare 68.6 cm lang. Dens lengde mellom a og b er altså kortere.  

Dens bevegelseslengde er den samme, men den er tregere, kortere i forhold til strekningen a 
og b, og da er den tregere i forhold til å komme frem med løkker på seg. Dermed vil begge disse 
bevegelser som settes opp i den samme farten igjen ha en proporsjonal differense i hvor langt de 
rekker fremover om hver meter har en slik lik løkke på bevegelses-retningen. Dette igjen vil forverre 
seg ytterligere når vi øker antallet løkker på en retning.  

Til flere slike løkker vi har, som samles i et område, fra siden eller fra alle kanter, så vil vi få 
en virvel, eller en kule-form. Dermed vil et område i rommet virke tregere selv om det er den samme 
indre hastigheten i lengdene. Utvekslinger vil som hastighetsløkker skape treghet og tidsforsinkelse 
i retningsstrømmene. Eller i feltstrømmene. Og om det er samme hastighet i feltlinjene så vil det 
skape proporsjonal treghet og tidsforsinkelse hos slike objekter i forhold til hverandre og da i en 
forskjell proporsjonalt etter størrelsen, mengden slike hastighetsløkker.  

Om gravitasjonen har energi, så vil det betyr at en virvel vil få proporsjonalt likedan energi-
økning i slike virvelmasser. Også i forholdet mellom virvelmasser. Klokka som passerer et tregere 
felt vil få større tetthet virvelmasser fra feltlinjer som passerer, altså høyere indre energi, 
stillingsenergi, og den vil gå saktere i forhold til fartsretningen, da de andre massene forkorter 
hastighetslengden og griper slik tak i det andre objektet ved hjelp av krumningsløkker og driftslinjer 
fra før av fra det omliggende rom som nå objektet påvirkes av. 

En klokke vil kunne observere dette fra utsiden av distriktet, at hastigheten bremses ned for 
så å akselerere igjen etter forbi-passering til normal hastighet. Et objekt kan også tape energi, men 
det er ikke tatt opp her nå. Vi vil bare vise til at det blir forskjell på treghet og tidsmål når vi retarderer 
eller akselerer bevegelses-linjene i en gitt retning, selv med samme hastighet i lengdene.  
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Klokkene som er i distriktet vil følge akselrasjonsforskjellen som tregere objekter, Og dette 
eksperimentet med klokker er prøvd med fly med atomur som reiser jorden rundt i hver sin retning 
av jordrotasjonen, og da de stod ved siden av hverandre etterpå hadde de ikke samme tid. Det er 
forskjell på hvilken vei i forhold til selv jordens rotasjonsretning for hva gravitasjonen gjør med 
massene i klokkene. 

Hastighets-løkkene har mer å by på. Om vi tenker oss at en løkke er dannet på en retning, så 
kan vi også tenke oss at feltvirkninger rundt en slik løkke, bak, foran, under og over og på sidene, kan 
få til bøyninger av den rette feltlinjen som det bare er en løkke på. Da vil vi kunne se at løkken kan 
saktne slik at det ikke virker som den følger med bevegelses-hastigheten. 

Løkken kan altså rulle bakover eller forover, eller bli stående mer stille på en posisjon av 
løkken eller i forhold til rommets bevegelser i alle retninger, slik at det virker so den har funnet en 
rolig posisjon i et feltlandskap. Absolutt ro går ikke i et slikt feltlandskap. Men her illustreres dette 
kun for å vise at en fast lengde og en løkke på dette, fremdeles kan ha samme hastighetslengde selv 
om den slår krøll på seg eller at den vandrer langs denne feltlinjen hvilke som helst vei.  

Slik sett kan vi si at objektet nå går bakover eller forover, uten at den samlede mengde 
bevegelses-hastighet i den indre feltlinjen med løkke på endrer seg. Noe har derimot påvirket løkken. 
Og om det er romslige feltlinjer av denne typen overalt, så vil det bety at motstand eller akselerasjon 
av slike feltløkker er fullt mulig ved en og samme hastighet. Her er det ikke snakk om bakover eller 
forover i tid, kun en ting: Det neste ut fra tilstanden vi er i! Reverserende prosesser er noe annet, og 
kan forklares senere. 

I det vi finner slike feltlinjemøter, eller som et visst trykk mot et balansert område, vil vi finne 
ut at virvler som ligner vannvirvler eller lysvirvler med mere vertikal form dannes i et tildels plant 
miljø av lik lagdeling i vann og rom-trykk, eller også at om støt i vann eller bølger, og med trykk som 
er stort nok fra alle kanter så vil det dannes slike kule-formede hastighetsløkkesamlinger. Som trykk 
i en likedan kontinuitetsmengde trengs ikke feltlinjer i den forstand, men at summen vil påvirke alle 
lignende objekter, og strømningsveien gjennom slike objekter.  

Om to virvler krever mating, i et nøytralt trykk ellers, så vil en mengde av trykket eller felt-
linjene gripes tak i av de to virvlene og selv senterutvekslingen i disse virvlene vil delta i hverandres 
feltlinjeutskiftninger eller trykk-mating av hverandre.  

Felt-linjene representerer i stor grad retning for styrker, og som vil ha differense i større 
feltlandskap, slik at partikler eller virvler som dannes vil ved utsirkulasjon utveksling, måtte foreta 
rotasjon og rotasjonen er bestemt av balanselandskapets vektoriske retninger, krumninger av trykket.  

Partiklene vi kjenner roterer alle som en så langt vi har kunne måle dette. Om ikke energien 
som virker inn også kommer ut igjen i lik mengde så ville partiklene blitt uendelig i styrke, elektrisk 
eller gravitasjon/tyngde, eller de ville mistet all sin energi fort. Partiklene holder så å si en konstant 
energi i et konstant energi-sum-landskap som betyr at de rett og slett er under et kraftig og likedan 
trykk-rom. Et enormt balansert likevekts-rom av kraft. E 

Ellers var det ingen grunn til at slike energi-objekter skulle bli i sin form slik som energier 
lokalt tilsier. I denne sammenheng har forskerne kun kraftvirknings-eksemplene å holde seg til som 
de ulike feltenergier, men uten forklaring til deres virknings-drift, og noen egentlig årsak til partikkel-
dannelser i det hele tatt. Bare at mer eller mindre sammenklemt masse har ekspandert ut, likt som å 
helle en bøtte erter utover gulvet. 

Felt-kreftene utveksler gjennom objektene, ellers ville vi ikke hatt objekter med mer stabile 
størrelser slik vi kjenner som elektroner protoner, nøytroner, atomer, organiske og uorganiske 
molekyler og materialer, eller like verdier i energier når vi deler opp slike i kvantefysikk eller i 
alminnelig kjemiske forsøk, og atomfysikk, slik som kjernereaktorer eller atombomber. 

Her står teoriene bom fast! 
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Innenfor en og samme tetthet energi virker kraft og motkraft inne i begge de utvekslende felt 
ovenfor hverandre som tetthetskompensasjon i driften, og er med i prosessen på samme måte som når 
partikler og anti-partikler blir virkende som den manglende tetthet i et felt. Begge virker altså som 
den manglende balanse-tetthet for den samme balansetetthet som skal være i feltet, uansett hvor mye 
et felt sprer seg ut eller sammen-klemmes slik vi måler det i våre måleapparater. Vi måler alt fr enten 
en positiv virvelretning eller negativ virvelretning, trykkretning i en strømning, og ikke den videre 
balansen mellom motkreftene.  

Som utvekslings-felt blir denne partikkeldannelsen alltid en konsekvens i et ekvivalent felt 
som eneste ekvivalens-mulighet som balansert felt at det dannes adskilte virvler og i langt mindre 
grad enn felt-størrelsen, faktisk stort sett kun som like ved balansenivået til likevekten i kraft-
virkningen de oppstår i, og dermed også som regel i et lite antall i forhold til dette.  

Strømnings-retningen vil gi forskjell i om det er overskudd av antipartikler eller av partikler i 
feltet. Men gravitasjonen og antigravitasjonen er normalt i utvekslings-likevekt. Det er kun partiklene 
og strømnings-retningens dominans som trykkretning som utgjør forskjellen, som konsekvent inn-
balanserer seg, eller utbalanserer seg i den grad den kan, som den også må gjøre. 

Tidsfaktoren vil være knyttet til hastighetstrykkturbulensen i rommet, det vil si det lokale 
gravitasjons indre motstand eller indre bevegelsesmengde som indre hastighets-virvler. Denne 
motstanden er bærer av hvor fort de mindre partikler slik som lys vi bli utvekslet med av samme kraft, 
eller så måtte lyset hatt uendelig ubegrenset fart, eller stoppet opp. Det holder så konstant hastighet 
tilpasset gravitasjonsturbulensen som er lokalt. Om lyset eller massen kommer opp i maks hastighet 
vil lenger ikke denne turbulens rekke å være med massens utveksling, og vil derfor stramme inn 
feltlinjene, og til og med at motstanden i kraftretningen blir like stor.  

Massen eller lyset vil nå holde en konstant hastighet, sprenge eller falle sammen til et sort 
hull. Det ligner virvelen i vann med samme diameter. Skal den øke farten i elva så må den skifte ut 
mer vann med elva. Om den går fortere og nærmer seg elvas hastighet må hele elva inn: Massen eller 
utvekslingsmengden går mot uendelig. All balanse går i stå før dette. Massene rives i stykker, 
eksploderer eller går over i lys, eventuelt faller sammen til et tregt sort hull som balanse mot 
gravitasjons-rommets trykk-mengder og utvekslingen med dette.  

Energifeltlinjenes mengde har økt ved tilførsel av energi eller som massen avkrever av 
rommet. Dette går inntil den logiske balansegrensen for felt og partikkelfelt-balansering er nådd. Her 
forblir tilstanden, eller så omvandles energiens form-struktur, til en av de andre energi-strukturene 
eller til antimaterie-felt og partikler. 

I det all energi på ulike måter fører til maksimal bevegelsesenergi eller stillingsenergi benytte 
all bevegelse til dette, og tiden saktner på fysiske klokker inntil drifts-prosessen fysisk ikke virker 
som drift mellom substansene fordi alle benytter all energi til opprettholdelses av form-utvekslingen, 
og ikke til interaktiv utveksling som normalt.  

Både i sorte hull og i lyshastigheten vil det virke som at tiden nærmer seg å stå stille, lignende 
som en magnet skulle bli holdt mot en metall-klokkeviser og ikke klart å røre seg videre. I det sorte 
hullet vil klokken bryte sammen og i lyshastigheten vil det meste av samlet masse sprenge i artikler 
og store mengder omvandling til lys-frekvenser, altså eksplodere.  

I sorte hull g i lyshastighet har begge lyshastighet som stor del av driftens energipotensiale for 
masse-partikler eller nær denne grensen, og da med enorme mengder av feltomvandlinger for å løsne 
ut trykket. Selv store mengder nøytroner samlet på samme sted so i tyngre atomkjerner eler ustabile 
kjerner vil omdanne seg, og gi stråling som antigraviterende partikler. I slike tilfeller så kan 
grunnstoffets proton-tall endres til et annet grunnstoff. 
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Det er uansett mengden hastighetsløkker som endrer tiden og bevegelsen proporsjonalt, også 
som logaritmisk som energi-styrken. Det er bevegelsen som er den aktuelle aktøren fysisk for 
rommets virkelige tid fysisk. Vårt tidsinntrykk er en jevn bevegelses-takt-sammenligning, men god å 
ha. Poenget er at dette er prosesser.  

Uten tall, geometriske plantegninger, enheter å gå i ut fra, oftest mulige mål, så ville vi hatt 
problemer med å finne formel-forholdene, eller riktige løsninger på hendelser slik fysisk. Kjemien og 
fysikken hadde stagnert, og vi hadde neppe hatt den teknologiske utviklingen eller likedan med 
logiske matematikken som datamaskiner har som plattform. 

Alle disse fysiske tester med tid, klokker, innstillinger er et drivverk i det meste av all 
produksjon som motorer, kjemi, teknologi, oppfinnelser, og realisering av fantasier som hva vi kan 
få til som vi lager eller bruker til lek og arbeid. Sykehus, helse-industrien er helt avhengig av dette. 

Men det gjelder for hele samfunnsutbygningen av elektrisitet og gatelys, regulerings-lys, 
vaskemaskiner, all transport, som drivverk og som tilpasning av oppgaver. Forskningen har som regel 
egne lokaler, og kan være pioner her for masse nytt stoff. 

Men dette klarer næringslivet og visse foregangs-folk ellers å få til også.  
I formler i fysikken vil det stadig dukke opp særtilfeller der lys, gps, kjemi, nye univers-

oppdagelser eller forhands-beregninger viser til underlige mål med tids-forsinkelses-faktorer vi ikke 
ventet oss normalt. Eller i like måte med tids-akselerasjoner. 

Ett hvert felt hvor som helst har sine lokale turbulensverdier, om vi så skulle snakke om et 
nabokosmos. Den forskjellen er neppe for stor. Men i mikrokosmos og i makrokosmos, eller langt 
nok unna, så kan turbulensen til et kosmisk trykk være millioner ganger høyere enn her. Allikevel vil 
trykkpartiklene i et slikt landskap bevege seg med maks av dette romfeltets trykk som en lignelse til 
lystrykket her, og massedannelsesmønstre som vil gi ganske like forhold for at E=mcc. Mens energien 
er 1 million ganger høyere.  

Når vi har valgt å benytte takten tid i formler for bevegelsesmengder i strekninger sammen-
lignet med den krumning eller rette bevegelse vi har tatt som utgangspunkt, eller rett og slett som 
trykk-kraft: Så vil vi få slikt som Lorenz formel og de Einsteinske felt-ligningene for romtid. 
Bevegelses-begrepet er her liksom tatt vekk som den egentlige effekten som sammenlignes.  

Men det holder at vi forstår at tiden er en gitt takt, og at denne er proporsjonal med endringer 
av hastigheten i forhold til massekraft. Og massekraften vil tilsvarende endre tiden fordi de bøyer 
bevegelses-rommets feltlinjer. Tid fysisk er å gjøre en bevegelse om til et utgangspunkt for 
sammenligning med andre bevegelser som skal sammenlignes. Akselerasjoner. 

Akselerasjons-tid får vi ved at vi har den rette bevegelse, vi har den kolliderende bevegelse, 
og vi kan kalle disse vannrett og loddrett. Disse vil ha sirkelen, eller utvekslingen som sin absolutte 
balansegrad. I normal-rommet så er det krumningene mellom den rette og loddrette, eller sirkulasjons-
innfallende baner som er akselerasjonsgrad, eller det vi kan kalle graden av tetthet og trykk som 
retninger, de gaussiske krumninger. Tidsrommet for samling av slike feltlinjer og endring av takt, vil 
stå i forhold til tettheten vi befinner oss i.  

Vi er i ett krumningsrom som skal måle andre krumninger og utvekslinger. Da metere og 
klokker som standarder endret seg av ulike årsaker som temperatur, så har Einsteins ide om å benytte 
lysfrekvens som mest stabilt slått igjennom. I dag har en og samme stabile isotopfrekvens fra cesium 
133 fått oppgaven. Denne lar seg ikke lett forstyrre av de fleste andre tilstander, og har blitt mål for 
både sekundet, meteren som angitt del av dette lys-strekkets c-km/s, og som mål for da dette sekundet 
som er definert til denne lengden. Til en viss grad skal da denne energien i strålen kunne definere kg-
begrepet, eller i alle fall masse-begrepet også, Det gjennom at energien er mcc.  
Dette har jeg egne opptegninger på forholdet til selv, samt kritikk til visse standardmåls definisjoner. 
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Tidsforsinkelsen krever Lorents-formel og elektromagnetismen og partiklene krever Plancks 
formel i forhold til massens energi som E=mcc. I tillegg så er endring i masse og romfeltenergi 
avhengig av den forskjells-marginen som Einsteins har funnet og endringen av masse ved 
hastighetsøkninger. Energien opprettholdes, men rommet og objektet bytter på oppbevaringen av 
energien ved endringer av store masser og ved tilnærming til lyshastighet.  

At lys-energiens frekvensenergi sammen med plancken kan benyttes som beregning, ala 
temperatur-sammenligning, er altså også en løsning for energi, men slett ikke annet enn det som vi 
kan gjøre som sammenlignende masser ut fra Einsteins formel. Disharmoni i plassering av masser og 
beregning av hastigheter har gitt opphav til tanker om mørk energi og materie, med unntak at andre 
mener at det holder med de formlene vi har.  

Bane-problemene og massene har gitt opphav til at noe virker annerledes enn det burde. Det 
står altså som en uklar fremstilling. Likeså streng-teorien og gravitioner. Det har ikke gitt et nytt bilde, 
oppdagelse.  

Vi kan heller si at driftsfunksjonen i alt virker fra tilstand til tilstand som endring og at 
bevegelsesmengde og utstrekningsmengde ikke er mulig fra posisjon til posisjon uten en sammen-
ligning der samme funksjon er årsak til det fysiske tidsbegrepet so vi har i fysikken. Men alt tyder på 
at behovstiden som et menneske måler alt etter, sin egen behovs-målestokk, og i enkelte tilfeller 
forholder seg til andres måle-stokk, mange ganger en felles målestokk for behov, gjerne er årsak-
virknings-skala for folk. Og slik sett dukker alle tidsbegrep opp der behov sammenlignes for stille, 
raskt plutselig, tregt, lenge, langsomt og fortere inn i en behovs-sammenligning for tid.  

Også i ønske-muligheter for tid: Som reise i tid og rom mot alle klokker og fysiske variabler 
vi kjenner. Vips tilbake til dinosaurenes tid, Vips på mars, Vipps i warp4-fart, og gjennom alle 
parallelle dimensjoner, eller gå inn her å komme ut i et annet univers enn vi har observert til nå, andre 
dimensjoner uten rom og tid, og hvem vet hva. De fleste er overbevist om at de kan noe som de neppe 
ofte gjør av slike transformasjoner. Og ikke vet man om en drømmer dette eller dagdrømmer dette, 
om hverandre har psykiske vanskeligheter, eller gale oppfatninger, tror på hvem som helst, eller om 
noe faktisk er sant. 

I fysisk sammenheng blir ofte at en prosess endrer retning videre, for eksempel snur prosess-
vei, til tider oppfattet som reversibelt, som å snu tiden. Men det er prosessens retning som snur, ikke 
tiden i den forstand. At noe virker pleiende og ny-friskende for hud, eller kropp, eller at vi rygger 
bilen i stedet for å kjøre fremover er ikke akkurat reversibel tidstakt. Men i en formel kan det se slik 
ut til tider. Her kan du fint få minustid. Men det klarer folk fint uten formler også å tenke seg. Det er 
i alle fall ikke umulig å tenke seg til absolutt alle variabler, men henger det på greip. 

Ut fra denne oppdagelsen av de fysiske lover kan jeg sette opp alle proporsjonalitetsforhold 
selv, uansett ved bruk av tunge metoder og gammeldags tilnærming, eller ved geometriske skisser, 
eller nyere formler. Men jeg må bare se på de forskjellige tilfeller som en skal beregne, og eller må 
sakene måles med måleinstrumenter. Dette gjelder også for alle tilstander som vi kan oppkonstruere 
som vi ikke vet om kjent finnes av tilstander i alle retninger i rom, og så håpløse tilfeller som det kan 
gjøres med matematiske og geometriske løsninger. Men da det meste nødvendige er oppfunnet og 
gjort slik, trenger jeg ikke det, fordi disse er i overenstemmelse med mitt funn! Virkningslengder og 
proporsjonene er der! Og jeg trenger ikke spørre noen om jeg stoler på dette! 

Jeg kan fint korrigere alle witgensteinsnke utsagn og besvare hans spørsmål om tid, og er 
sikker på at jeg kan svare Bergsson om alt dette også! Videre kan jeg mine egne svar på Newtons og 
Kants fore-stillinger om dette. Leibnitz forstod at Newtons oppdagelse ut fra sine egne oppdagelser 
gjaldt for alle naturlover, med unntak at lys-problemet og masse-endringer ikke var et oppdaget 
problem.  
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Han forstod at det var en virkende kraft i alt dette slik som Spinoza som han hadde samtaler 
med når Spinoza lærte han å slipe linser. Spinoza selv ga ingen virkefunksjons til denne kraft-
modellen sin, og heller ikke noen ide om hvordan kraft og motkraft eventuelt utgjorde sine virkninger. 

Leibnitz egne eksperimenter med kraft, svinghjul, hastighet, med spinnhjul med masse, kraft, 
ga han differensialregning vi bruker i dagens formler som vi benytter, og ville kunne gått rett inn i 
dagens beregninger. Han oppfant også totalls-systemet som logisk matematikk, som binært tallsystem 
som vi benytter i mekanikk og digitalteknikk. Men tross enighet om kraft og motkraft så virker det 
som at helhets-kraften til Leibnitz mangler noe vesentlig.  

Det virker som at han tross helheten i kraft, ser objektene som senter for slik kraft, og da 
mangler det mye kraft i rommet rundt disse. Han sitter igjen med viten om at disse forholdene stort 
sett gjelder det meste, alt som han sier. Men han kommer aldri med noen funksjonsforklaring til rom, 
tid, energi, produkt, drivkraft, massevekt, bevegelsesårsak og hva denne mengde og bevegelse har å 
forholde seg til. Og dermed blir det mange besvarelser som mangler fra Leibnitz.  

Einstein, Dirac, Kvante-fysikerne på CERN, og Hawking kan med handen på hjertet si at de 
ikke forstår hva gravitasjonen kommer av. Men det kan ikke jeg si! Fordi i min fremstilling så skjer 
det! Og så kommer de fysiske lovene etterfulgt av dette! Som riktige proporsjonaliteter.  
 

Den vitenskapelige TIDS-faktoren har også sin opprinnelse i grunn-funksjonen til Differensial-
Kraften som gir proporsjonale forhold, og er årsak til utvekslingene, Hastighets-løkkene, som tids-styrende 
faktor. Selvsagt foregår samme sammenlignings-prosess i bevisstheten etter samme forhold som like og 
ulike i en sammenlignings-prosess. At vi henviser til det samme funksjonelt gjør at vi slipper å tenke på om 
dette er virkelig, fantasi, forestilling eller fysisk virkelighet. Det er i overensstemmelse med alt vi observerer, 
funksjonelt. Poenget er at prosessens funksjon i dette tilfelle blir slik, uansett overbevisning. Vi kan velge å 
like andre løsninger, men om funksjonen slik eksisterer som tanke eller virkelighet. 

 
Takk! 
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Kritikk av Ohms lov 
 
At spenningstrykk og trykk følger de samme lover for at strømning, bevegelses-skyvet, og 
motstanden, det som gir akselerasjons-forskjellene, at disse er i proporsjonal takt der trykk gir en 
strømning som er lik motstanden trykket har, er riktig. Men det er kun under forutsetning av at det er 
balanse, en likevekt i kreftene som virker mot hverandre lik at kraft er lik motkraft og 
bevegelsesenergier er lik mot-bevegelsesenergier. Kritikken går ut på at Ohm ikke har sett dette, og 
at andre fysikere ikke har sett dette, annet som at de mener at det er det eneste sannsynlige enten det 
er i ett ekvivalent felt eller i et likevektig isolert felt, eller om alt er et likevektig felt med likt balanserte 
motkrefter.  
 I et ekvivalent felt der en ikke kan forklare fordelingen av objekter energier, kun som spredte 
og vekslende energier, så kan man ikke forklare hvordan det oppstår en likevektig lov lignende ohms 
lov. Dette er en logisk konsekvens i differensialkraft-modellen der lik tetthet, lik energitrykk, lik 
hastighet, ved likt volum utveksler og danner akselerasjonslovene vi kjenner, og slik kan danne 
ekvivalente felt. Da vi måler kun de energier som brer seg ut i et ekvivalent felt med denne 
balansekraften som nøytral-referanse, så har vi ikke muligheten til å måle motkraften, annet enn til at 
vi vet at da måtte tilsvarende energi-forskjell finnes til grunn for det ekvivalente feltets manko eller 
overskudd av energier i forhold til rommets volum vi måler slikt i. Vårt lokale kosmos. 
 Ohms lov stemmer nemlig eksakt og absolutt med den totale og uendelige utstrakte 
forandringskraften, eller fysisk benevnt, differensialkraften og deres akselerasjoner, og da trykket, 
strømningen og motstanden er proporsjonalt i kamos, differensialkraften totalt, så vil ohms lov for 
helheten tilsi at alle de andre energilovene følger av dette, også bevegelsesenergiene. Slik sett gir 
differensialkraften som spenningstrykk og like bevegelsesmengder av samme tetthet og hastighet ved 
utvekslinger de ohmske forholdene i alle elektromagnetiske og gravitasjonslover, men kun fordelt i 
soner tilsvarende fordeling av trykkforskjell som retninger i det utvekslingen skaper ekvivalente 
hastighetsløkker i et større og jevnere trykk.  
 
 Min underbygning av kritikken rettet mot ohms lov er følgende: 
 

For at Ohm selv skulle mene dette, og senere andre mener at det gjelder alt uansett tilfelle av 
spenning og trykk, så har de målinger som tilnærmer seg dette. Men da vi ikke kjenner alle forhold 
bak lovenes tilblivelse eller hvilke veier de kan endre seg, eller helt sikkert når, slik som i 
temperaturtilfeller og en rekke andre forhold, for eksempel superledning, så må Ohm holde seg til, 
og alle andre etter han som vurderer Ohms lov-forhold, at energien eller trykket, eller spenningen er 
absolutt og at det som endres er konstant som strømning og motstand som er proporsjonalt likt trykket. 
Dette vet de ikke med sikkerhet. De må støtte seg på det som Newton kaller lik kraft som mot-kraft. 
Dette vet heller ikke Newton noe sikkert om. Han også må støtte seg på oldtidens ideer om lik, hel, 
og likedan kraft i en enhetlig helhet av for eksempel absolutt styrke. 
 Newton mener at denne loven er fast og ikke endringsbar. Det er nettopp dette Einstein beviser 
det motsatte av: At legemer påvirker hverandre slik at legemer sammen minsker i størrelse og vekt, 
selv om den utbredte energien for legemet og energifeltet rundt tilsvarer den samme styrken. Hverken 
Newton eller Einstein vet hvorfor gravitasjonen virker slik, altså vekt, masse, styrke og størrelse, kraft 
og motkraft, eller energi og mot-energi. Heller ikke hvorfor det virker. I forhold til tyngdekraftens 
likevekt så synker altså massene i større mengder mer enn det summen deres skulle tilsi, og omvendt 
øker igjen når de kommer for seg selv alene eller blir oppdelt, at massen øker. Lignende er det når 
hastigheten øker at massen øker. 
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 For at Newton og Ohm, eller andre energi-bevegelses-forskere skal mene det de gjør om trykk, 
motstand og felt-styrke-strømning, som fast lov, så må de lene seg på oldtidens filosofiske forskere. 
Anaximanders utsagn om at altet er ett, bevegelig og uendelig, og egentlig likedant overalt, og at dets 
former dannes av dens egen gjenstridighet, som vi kan forstå som kraft og motkraft, at alle himler og 
verdener oppstår og går til grunne i det samme, ligner på ohms lov. Men det finnes ingen garanti for 
at det er likedan som tetthet eller tynnhet de forskjellige steder og ikke hvorfor det virker sikkert som 
likevektig.  

Men hans elev Anaximenes mente at tynnhet og tykk-het, kaldt og varmt kunne henge 
sammen. Når man knep munnen sammen og blåste, ble det kjølig, mens med åpen munn virket det 
som varm pust. Han fant ut av forhold om tetthet slik. Han mente videre at det som gjaldt 
gjenstridigheten var at denne bevegelsens drivkraft ikke bare var et prinsipp slik som hos 
Anaximander, men at konsistensen i alt måtte være noe, for eksempel luft eller eter. Og det måtte 
være en slags styrke da tetthet og fortynning virket kvantitativ og kvalitativt annerledes enn 
hverandre. Han må ha tenkt at det er en drivkraft, en energikilde. Fordi han sier at alle bevegelsers 
former dannes gjennom utvekslinegene.  

Han redegjør ikke for hvorfor dette funksjonelt skulle gi lik kraft og motkraft, selv om det er 
av det samme. Han må derfor tenkt at det er en konstant mengde overalt for at slik utveksling og 
drivkraft skal stemme med at uvekslingen skulle gi likt inn og ut. Men det sier han ikke at det 
nødvendigvis gjør, kun at det er utvekslingene og det gis ikke noe argument for at det er en konstant 
mengde, at det er lik eller samme drivkraftstyrke overalt.  

Parmenides derimot påstår at det er en konstant mengde. Pythagoras følger opp med at 
bevegelser og motbevegelser og summen av alle bevegelser er konstant. Men heller ikke Parmenides 
eller Pythagoras redegjør noe fast holdepunkt, definisjon, funksjo eller opplagt grunn til at det er 
konstant, lik mengde drivkraft, at det. Er en garanti for bevegelsesloven slik elelr at kraft er lik 
motkraft, Heraklit mener det samme, og at forandringen er alt, men vet ikke hvorfor.  

Empedokles sier at alt er kraft og motkraft som det gode eller det onde, hat og kjærlighet. 
Dette var likevekt, balanse i harmoniens tidsalder, Nå var harmonien ødelagt og det ble for mye av 
den ene eller den andrre. Og dette preger Plotin og Cusanus senere, og stemmer ikke med en lik kraft 
og motkraft eller garanti for dette. 
 Aristoteles mener at denne drivkraften eller energia, energien er konstant og at det går like 
mye inn i driften som ut av driften og dette tilsvarer de tidligere ideer om bevegelsen og kraften 
motkrefter, mot-drift i en fast sum. Heller ikke Aristoteles og Aquinas kan garantere for dette 
forholdet. Demokrit, Bruno, Spinoza, Leibniz, og Newton ser ut til å mene det samme. At både de 
mekanistiske verdensbilder og de åndelige krefter virker slik sett som enige i at det er en total mengde 
kraft som veksler som kraft og motkraft ut fra at mengdene er konstante av bevegelser og energier.  

Hume mener at vi ikke kan være helt sikre, men at vi kun klan beregne sannsynligheten for 
dette. Han sier at en kule treffer en annen, og da beveger den andre kulen seg. Men det behøver ikke 
alltid å stemme. Om vi har en veldig lett kule som er i samme størrelsen som en blytung kule, så kan 
vår oppfatning være at den tunge kulen ikke rørte seg, eller beveget seg slik loven sier. I 
kvantefysikken finner man lignende forhold som ikke redegjøres for, selv om energien virker ganske 
konstant. Men ingen vet hvorfor, likt som med Einstein og Hawking, eller for den salens skyld, Bhor 
og Dirac. 
 Ohms lov blir altså den mest sannsynlige antagelsen vi gjør da alt tilnærmer seg dette ganske 
absolutt, slik som med Einsteins E=mcc. Og lignende forhold mellom alle overganger i energiformer 
vi kjenner. At i isolerte systemer så er det proporsjonal stabilitet mellom energidriv, formene og deres 
motstand og den flyten av effekt det er i alt dette. 
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 Med differensialkraften så blir det en konstant og likedan romslig tidsmessig, styrketetthet i 
hvert punkt med en absolutt likhet uendelig utstrakt, og med en balansert likevektig utveksling som 
ut fra grunnfunksjonen heller er slik enn at en annen løsning virker logisk. Den tvinger tanken til 
følge mønstret slik tilbake til dannelse av alle fysiske formler, lover, og grunnlag for balanserte og 
ekvivalente felt. Kritikken av ohms lov er også kritikk av vitenskapsbildene generelt fordi de ikke 
redegjør for dette samt snakker om tomhet for energi, styrke, ut fra at alt samles i et rompunkt, eller 
at punktet er tomt.  

De mener dette tomme punktet utgir energi tross alt, og det er ikke noen logiske slutninger for 
dette. De vet ikke hva som er drivkraft eller hvordan den skal forholde seg til annet enn hva det 
tilnærmet viser seg som. Dette valget har ikke differensialkraften, Den virker bombastisk og lik i 
styrkevolum pr styrkevolum også som mengden like utvekslingsmengder eller proporsjonalitet som 
sikrer samme summen av kreftene, eller bevegelses-energiene. Drivkraft-proporsjonale forhold. Nå 
kommer differensialkraftens bevisføringer oss til gode: Se disse! 
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Ekvivalente felt: Akselerasjons-form 
 

Ekvivalente felt er avbøyd som forholdet mellom den rette bevegelse og kollisjons-retningen, altså likt som 
vannrett og loddrett, der sirkelen er en full utveksling. Mellom disse stadier har vi de gaussiske krumninger, bøyninger. 
De ekvivalente felt følger derfor ut fra utvekslings-forholdene samme loven som akselerasjons-lovene. De gaussiske 
punkter er her byttet ut med sirkulasjons-løkker, hastighetsløkker, som aldri er en fullstendig sirkel, men en virvel 
i den forstand at de må spore inn mot en utveksling, og ut av en utveksling for at det skal opprettholdes samme 
energi i bevegelsene.  

Disse følger også akselerasjons-forholdene vi kjenner. Det gjør også hastighetsløkkene som er balansebevegelsen 
til en konstant likevekt av energier, romtid-bevegelsene. Og da romtid-formene og romtid-felt-formene, for objekter og 
feltene rundt disse, og i balanse med det vi kaller gravitasjonsfeltrommet, balanse-feltet i rommet rundt og mellom 
objektene. Romtid-formens akselerasjoner er lik de fysiske lovenes akselerasjoner, fordi de er samme formasjons-objekter 
i en balansert utveksling, som er med å danne de ekvivalente feltene.  

Dette betyr at Riemanns formler som Einstein har tro på nå kan prøves ut mot nettopp disse akselerasjons-lovene 
for å se om de er takt med disse. Da helheten av felt oppfører seg som en flytende masse-funksjon, så vil disse 
utvekslingene som her beskrives som hastighets-løkke-formasjoner i trykket oppføre seg som turbulens, der virvler, 
spiraler, bøyninger av små og store formasjoner slik er tilpasset balansen, likevekten mellom kreftene, romtid-energi-
bevegelsene, hvilke summer er konstante. Bevegelse = balanse-bevegelse av samme hastighet for lik tetthet pr samme 
volum. Altså samme energi-trykk grunn-funksjonelt. Tid og treghet proporsjonalt er tetthet: Tidsforsinkelsen og 
treghetens rotasjon/krumning. 

Den beste matematiske geometri, romgeometri-matematikken, og teknologien slik, med beregningene av slike 
virvler er derfor også de som er mest tilnærmet denne ekvivalente hendelses-formasjonen. Obs: Riemann/Konecker 
forklarer heller ikke utvekslingen 

Jeg er enig med Einstein i at de lineære ligningene til Maxwell ikke kan gi eller forklare utvekslingene i felt. Og 
at Newtons lineære virkninger ikke følger den konsekvens vi ser hos gravitasjons-objekters utvekslinger og hastigheter 
relativt ved disse. Derimot vil de fleste ha mer tro på B. Riemann Gr-gravitasjons-korreksjon, og Konecker-tensoren, 
snakk om parallelle forskyvninger av felt, at her mener jeg hastighetsløkkene overfører, eller veksler banene til to 
nærliggende feltvirkninger som ligger i samme retning. U-symmetri forklarer ikke utveksling. Hverken symmetri eller 
asymmetri gjør det! 

I den store helheten til felt så vil det være en helt normal akselerasjons-faktor, men også balanse-ganger mellom 
objekt-felt i de store feltene som gir utvekslingskrumning av vårt rom, slik at vi finner denne disharmonien av 
symmetriske felt, altså en u-symmetrisk faktor i et ekvivalent felt. Men vi har litt dårlige data for å forstå at dette kan 
være brytningen mellom nettopp to utvekslingsfelt som hver for seg lenger ikke er symmetriske, men forholder seg til de 
videre felt de tilstøter til, og slik danner et u-symmetrisk ekvivalent felt. Og som tross alt kan inneholde de selektive 
logiske feltpartikler som relativt frie i strømmen med å ha den virkningen mellom hverandre som de nettopp har i samme 
trykk-sone.  

Det er nok av indre energi-faktorer som kan forklare de fleste mindre krumnings-balanse-problemer. Men å 
forklare alle galaksenes virveldrift ut fra gravitasjonsteorien vi kjenner under en flukt med lysets hastighet, det nytter 
ikke. Energien her virker nesten uendelig i forhold til de alminnelige energier vi operer med som masser i kosmos. Og 
denne styrken kan neppe forklares med annet enn nettopp en tilsvarende utvekslende motkraft, innenfor et større fast 
konstant energifelt med utvekslingsformasjoner, om så da et uendelig ett, slik som differensialkraften. Dette som et 
fysisk-matematisk-geometrisk korrekt utrykk for beregninger av fysiske mål. Allikevel som Kamos 2 – 
Forandringskraften 2, Samme kraft-funksjon. 
  Roger Bergersen 
  Differensial-kraften 
 Vi får ikke utvekslinger uten kraft-motkraft, som avkrever en drivkraft, hvor for eksempel en rotasjon kan være 
et balansert eksempel, og differensialkraften kunne være et slikt eksempel på eter som har all energi på plass før 
utvekslingene starter. Å holde noe på plass: Men det kan felt-virkninger ala Einsteins gjøre også: Men disse følger tross 
alt Einsteins felt-bedømminger, generell gravitasjons-teori/relativitets-teori. Slik sett kan jeg være enig med begge, selv 
om Einsteins versjon holder som veiledning. Men som en mer endelig forklaring må det helhetlige feltet være på plass, 
ikke bare vårt ekvivalente lokale kosmiske rom. We need something bigger, enn dette: En uendelighet som ikke kan vokse 
noe mer med konstant energi. Sitt eget fraspark!  
 


