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Kamos 2 Forandringskraften 2. Fysisk versjon med tittel: 

 

Differensialkraften Tillegg 2 
 

 
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 2 Differensialkraften 
 

 
Tillegget som 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 
nr. 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. Opplevelse av repetisjon i mine bøker skaper undring! Dette 
ligner matematikken.  

Vi plusser og deler, men stadig med ny vri etter hvilken type oppgaver som skal løses. Slik er 
det i disse bøkene: Repetisjon fører videre over til en ny egenskap som tas opp fra grunn-
forklaringene. Fordelen er at det lar seg dedusere, undersøke, verifiseres i praksis. Vi kan som regel 
både fysisk og sammenlignbart med sanser og måleinstrumenter, ofte beregninger, påvise at vi har 
blitt moderne forskere som tar utgangspunkt i det som skjer uten for mye avvik. 
 

Ellers: Lykke til med innordnings-sammenligningen under lesning. 
  
 

Roger Bergersen. 
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TILLEGG X2 Kamos – Differensialkraften 

Bevissthets-funksjonen 
 
 Uten preferanser, aktive form-dannelser som er i stand til å utveksle, danne referanse-
systemer, vil ikke bevisstheten være mulig! Dette virker jo noe beslektet med virkning-former i ny-
definisjonen av den formelle logikk, eller fysiske bevegelses-energier som felt-objekter og felt i 
fysikken og kjemiens verden. Et kontinuum av referanser. 
 Ser vi dette konsekvent fra fysikkens side betyr dette at vi grunnet overgang mellom den 
bevisste feltvirkning og den kroppslige fysiske aktiviteten sett som de aktive partikler og deres 
utveksling av feltstyrker, ikke minst som inngår i hverandres bedrifter ved at de trekker seg sammen 
og utvider seg som masser som kommer sammen, eller skiller lag, utvider seg eller inngår i nye 
koblinger, så finnes det, som vi vet, paralleller mellom det fysisk-kroppslige og det psykisk-bevisste 
reaksjons-feltet. 
 Jeg vet at de fysiske aktiviteter slik endrer prosess-forholdene allerede ved endring av slike 
stillinger og energier hos partikler, og at atomer, ioner, nøytroner, protoner og elektroner samt lys-
virkninger, fungerer som felt-virkning-forskjeller ikke er så ulikt det vi oppfatter som smak, lukt, 
sanser og behov-signaler, fordi disse endrer styrke, men nå i en ny grad som ikke stemmer med de 
alminnelige mineralenes koblinger som ofte er ganske statiske.  
 I denne sammenhengen tenker jeg på at smaks-systemer som har organiske koblinger som 
basis, kan sende ut en annen samlende effekt til cellene sine via nerver, og at selve cellelegemet slik 
får ulike kombinasjoner av energi-aktivitets-mengden som utslipp av og inntak av ioner i feltet rundt 
nervecellen, noe som påvirker både nevritter og dendritter grunnet at nervetråden kan trekke seg 
sammen og utvide seg slik også selve cellelegemet gjør, og samtidig sende og motta signaler gjennom 
dendrittene. NB: Organiske molekyler vrir seg, endrer stilling etter lys, temperatur fort. 
 I enden av disse samlede nerveceller oppstår det en kombinasjons av ion-mengder som felt-
virkninger som ikke er eksakt like ut fra forskjellen i det vi kan kalle smaks-koordinerende celle-
energier. Når vi spiser noe, smaker på noe, er det ulikt hva vi reagerer på, slik som salt, sukker, bittert, 
med mer, og som vil være en stor indikator på at vi får forskjellig smaks-fornemmelse.  
 Dette vet man i det vi kan bedøve nerven, cellen, nerven kan kuttes, ulike mengder transmitter 
kan virke på styrkemengden, og om nevritter, dendritter, i hovedsak dendritter i hjernen likedan 
blokkeres eller får forsterket signal gjennom hormoner eller aktivitets-endring som sløver, eller gir 
større oppmerksomhet, eller voldsommere effekt, så vil kutting og blokkering, åpning av sike 
signalveier bestemme om bevisstheten merker smaken, eller at følelse-virkninger merker dette.  
 Følelses-virkninger i smak kan ha forskjell i virkning da så og så mye sukker er i en del av 
munnen, salt eller pepper et annet sted, der hjernesenteret vil merke at det endrer smaken med 
mengder og blandinger. I nervesenteret for smak vil det umiddelbart bli reaksjoner som mulig 
forventet fra nervesignalene fra smaksorganet, men ulike nerveceller mottar signalmengder av ulike 
typer, og utløser feltvirkninger, der disse nervecellene i hjernen er koblet samme med dendritter, så 
vil også en kombinasjons av smak endres med dette, som felt-mengde og feltstyrkevirkninger.  
 Slik sett kan det være lett å forklare hvilke energier som formidles som føling og hva som 
hemmer og forsterker følelsen. Alle andre sanser, og andre aktiviteter, lyst og angst vil videre ha sitt 
å si gjennom dendritt-landskapet, og gjennom bevegelse-systemets reaksjon fra lignende nerver på 
dette, bevegelses-fysisk affekt, refleks, der vi kan si at mengden sensitiv grad for et medfødt organisk 
nerve-styrende mønster kan ligge til grunn for nettopp start-effekt-graden til hvordan vi reagerer på 
de ulike mengder smak, og videre den tillærte erfarte reaksjon og innstilling til den videre 
smaksopplevelse knyttet til de samme medfødte systemer som vil bli påvirket og endre smaks-bildet 
med fysisk endring, ved husk-endring, stemning-endringer.  
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 Angst og lyst kan bli aktivert ved husk-signaler, effekt-utløsning som kan være knyttet til rom-
tid, steds-celler og årsak-virkning-rekkefølger knyttet til sanse- og behov-nerve-systemer. 
 Fysiske målinger viser smaksnerve-endenes felt-reaksjon i grad-skala. Nervesignalmengden, 
altså fyringen av elektroner i flere nervetråder med ulik mengde, vil gi tilsvarende grads-skala. Videre 
vil nervecellen ioniseres, trekke seg sammen, utvide seg, i tilsvarende grads-skala. Og igjen vil det 
virke en tilsvarende gradsskala mellom nervenes dendritt-system som virkninger av effekt-
forskjellene, som vi kan oppfatte og vet er smaks-nerve-forskjeller. Smaks-opplevelse-forskjeller.  
 Det som nå skjer er at hele dette systemet av virkninger identifiseres som følelser med ulik 
styrke og endring i følelsen av smaken. Og vi merker følelsen av smak som ulike, og med ulik styrke. 
Det er ingen forskjell så langt som ikke skal tilsi at følelsen, virkningen av smak, ikke tilsier at dette 
er i samsvar med følelsene, eller signal-styrken fra andre følelser, og sinnsstemninger. Sinns-
stemninger har ingen annen funksjon og formidle seg i gjennom enn som følelse-styrkegrad eller som 
fornuft, altså logiske sammenstillings-operasjoner, som igjen vil gi en følsomhets-kurve som logiske 
signaler med et retning-strukturert innhold-mønster. 
 Styrken på dette må inn i den kombinerte opplevelsen av følelser, som kan skje i stor grad før 
selve bevissthets-funksjonen mottar informasjon-massen, altså styrke-virkningene. Da gjenstår i 
utgangspunktet kun den utfordringen at vi merker følelsen som skilnad som den fysiske smaken. Det 
er helt klart at varmt og kaldt, smerte og behag ved disse nerveceller på tunga vil gi en litt annen 
effekt enn den kombinasjonen vi får av de forskjellige transmitter og smaks-molekyler, proteiner, 
væskemengder som ligger rundt disse som registrer typen smak.  
 Vi vil identifisere forskjellen på fysisk smak og deler av følelsen av trykk, smerter, fordi ved 
smaks-utløsningen i hjernen så vil feltene ha blandet seg i en viss mengde og balansert med andre 
signalstemninger som den effekten som når bevisstheten.  
 Her er det viktig å si at alle fysiske virkninger som er innstilt på forhånd i et vist styrke-modus, 
eller som en følsomhets-grad, vil danne en viss retning-struktur, inne i en følelse-styrke, signalet, som 
da er modifisert som en tilbaketrekning, oppsøking, eller balansert styrkegrad, som virker inn på andre 
følelser som grad fremstøt eller tilbaketrekning, altså en motivasjons-grad, for eller i mot akten som 
blir bevissthetens akt. Lyst, angst, husk er koblet inn. 
 Sinnsstemningene vil virke kraftig inn på hendelse-akten fordi den ofte er en summa av 
tilstanden til alle fysiske organer, sanser og behov. En medvirkende forhånd-innstilling, men som godt 
kan være inne i en retning-endrende prosess. Vi dveler liksom enkelte ganger om vi skal bli med eller 
ikke, og så blir vi med, og dette er en typisk sinnsstemning-endrende prosess.  
 Vi må føle på hele oss, og de samme følelsene er også del av intuisjons-merkbare forskjeller. 
Det hele kan minne litt meget om Heideggers strukturbærende prosess, om rekkefølge på hammer, 
spiker og planke, og hva som kommer først og sist i en hendelse, og her om vi vil være med, men 
føler, eller har behov for å gå på do først. Sanser og behov er med i bildet. 
 Så det som gjenstår er da hvordan bevisstheten får sine signaler inn fra det fysiske som 
følsomhetsgrad og smaks-grader. Det er nemlig hevet over enhver tvil at nettopp grad våkenhet og 
tretthet, eventuelt søvn, påvirker smak, oppmerksomheten, og samtidig at når vi er aktive og selv for 
mange når vi sover, vil reagere på smak, signaler, styrke gjennom alle de nevnte grads-endringene 
som viser like kurver av styrke opp og ned for alt det som du her leste om smaken.   
 Dette gjelder alle sanser og behovs-signaler og mengden væske, blod, med hormoner, 
transmitter som vil styre nærings og signal-tilførsel til de samme cellene som er i hjerne-
nervesentrene. At disse energier dermed vil virke på bevisstheten i samme gradskalaer alt etter hva 
bevisstheten ellers er opptatt av, er ganske sikkert.  
 Derfor er det ikke rart hvilken styrke bevisstheten kjenner og hvilke feltenergier denne 
bevisstheten kjenner. Det som er problemet er kun bevissthetens operasjon selv, i hvilken grad behov 
og sanser er inkludert i bevissthets-systemets virkemåte som sammenlignings-plattform, og hvordan 
vi får den bevisste effekten. 
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 Både tungebevegelsene, smaks-signalene og påvirkninger vil virke ganske likt preparert som 
det som tilsvarer steds-orientering og smaks-grad-rekkefølge i tid-rom, slik Moser-paret jobber med. 
At det er ikke uten grunn at smak, størrelse og rekkefølgen i husk for dette, samt at smak og syns-
nerver har felles nerve-forbindelser slik, kan gi steds-orientering og rom-tid-rekkefølge på hendelser 
og dermed signaler som husk kan korrigeres etter.  
 Slik korrigering er andre deler av prosesser i hjernen koblet inn i, ikke minst bevissthets-
prosessen, som en refleksjons--¨kombinasjon, feedback signaler til smakssenter og husk. Bevissthet-
senteret virker nemlig som en veksling og kombinasjon av de forskjellige signalstyrketilstander som 
dermed endrer feedbacken noe som innstilling-virkning til de ur-systemer for smak, og selve smak 
og husk-tilstandene. At behov og sansesentre får feedback av sammenstillings-virkningen i 
bevisstheten, uten at alle avgjørelser egentlig tas der.  
 Vi har jo opplevd at sammenstillinger allerede er i stand-gjort før dette kommer til 
bevisstheten, for i affektene så bestemmer ikke bevisstheten hva det smaker og hører. Derfor trenger 
bevisstheten en kombinasjons-tid og en refleksjons-tid og en feedback-tid. Bevisstheten kan ikke 
fungere om den ikke har en sammenlignende reaksjon utenom det som lyst, angst, sanser og behov, 
bevegelses-styrker, har å fortelle, og at det skjer signalfordeling, virkning-fordeling fra bevissthets-
senteret også. Bevisstheten er klart et system som benytter behov og sanser som refleksjons-system 
for hvor godt eller dårlig som bevisstheten mener seg å formidle.  
 Dette skjer i litt samme grad som der lillehjernen, nervesentre, behov-sentre sender signaler 
som kan korrigeres gjennom bevissthetens oversikt over situasjonen, som er det samme som en søke-
mekanisme via sanser og behov for den ytre verden og indre følelser, eller egentlig ovenfor alt i en 
sammenheng, slik at det like gjerne er en og samme kontinuerlige verden.  
 Helheten i et søk, spørsmål, svar, lete etter, finne, behov fysisk og psykisk, er en sammen-
ligning-prosess etter de like og ulike som har med spørsmålet å gjøre, altså et spørsmål er en stengt 
dør til svaret åpner døra. Og det samme gjelder hva vi lurer på, undrer over. Prosessen skal finne en 
lik med, som passer til, eller for den prosess eller tilstand som mangler et ledd for den tilstanden, 
saken det er snakk om. 
 Vi deler opp alt fordi vi skal merke nyanser og kunne sammenligne disse referanser for 
koordinerings skyld: Forståelsens oversikt og veiledning. Kan vi ikke koordinere, altså sammen-ligne 
like og ulike, så har vi ingen bevissthet. Dette er preferanse-sammenstilling som trenger stabilitet 
lenge nok til at situasjonsbildet kan sammenlignes, og at vi derfor kan gå en syllogismens vei alt etter 
som våre behov og konstruktive kunnskaper, der det siste har dårlige referanser pedagogisk. 
Pedagogikk brukes oftest til å låse det meste innenfor et livssyns-system, det vil si manipulere barna 
vekk fra viten og innsikt om alt annet. 
 Barn lærer og svarer som en robot når de er voksne. Det er årsaken til det, det er årsaken til 
det, og om du mener noe annet får du en eller annen form for straff eller ut-frysning, en slags mobb. 
 Fysiske virkninger er for seg selv bemerkelsesverdige: Slik sett er det komisk at der mineraler 
kan bli veldig aktive ved temperatur og trykk-forskjeller i forhold til elektriske og magnetiske felt, så 
virker det som at organiske systemer lar seg påvirke lite av magnetiske og elektriske felt slik som der 
en bil trekkes opp i luften av en elektro-magnet, mens et menneske knapt merker dette feltet, og ikke 
løftes opp selv om det veier bare 5 prosent av bilens vekt. 
 I første omgang betyr dette at det blir styrke-omstillinger allerede i de mer posisjonerte fysiske 
objekter og deres størrelse, stilling, og dermed også kvante-energiske forskjeller. Kort sagt, små 
endringer grunnet all aktivitet rundt i celler og stoffskifte, samt bevegelses-utløsninger, vil utenom 
den alminnelige blodtransport, og nervesignalene som kan ha ganske likedanne transportsystemer av 
energi, lyd og elektron-transport, så vil dette virke som en felles styrke-retnings-grad, blandet 
virkning av styrkefelt som kommer til bevisstheten.  
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 Det er ikke med dette vi trenger den store kodingen, om-forståelsen av hva som hender for at 
vi blir bevisste, men rett og slett hvordan bevissthets-sammenlignings-prosessen virker og samtidig 
får frem effekt-feltet sitt, energi-bildet som oversikt, den bevisste resonans-virkningen som kan virke 
ganske blandet og holografisk, et tredimensjonalt bide, film, med tidsprosess og bevegelighet og 
samtidig med følsomhet-virkninger. 
 Nå kommer vi til bevissthets-virkningen. Vi kan da ikke regne med at den inngående og 
utvekslende energibalansen til partikler, elektroner og protoner, nøytroner og lys, slik sett kan ofre 
energien til opprettholdelsen sin, slik at nøytraliserte og enkeltutløsende energivekslinger som krever 
denne energien kan ikke gi styrkegrader som virker inn på bevisstheten, mens det kan felt-virkningene 
rundt de stabile tilstander og felt-utveksling-feltet rundt de vekslende aktiviteter gjøre. Da får vi en 
interaktiv hendelse i feltlandskapet som kan hente og bringe informasjons-styrken, som partikkel-
posisjons-endringer og styrke-endringer i disse ellers, og sammenstilling av deres styrker som slik de 
regulerer seg.  
 Feltet rundt slike proteiner, atomer, molekyler og ioner vil danne et felt-endrings-landskap 
som kan flytte energier, og det dannes preferanse-felt-rom i endring, men ikke større endring enn at 
dette virker inn på et gjennomsnittlig stabilt referansesystem, slik som husk og sanse- og behov-celle-
sentre som regulerer seg inn etter miljø og arv-styrke, altså informasjons-endringer som er varige 
eller mindre varige.  
 En slags fysisk koordinering. Sammenligningen til hva som passer og ikke passer eller som 
er i balanse eller ikke, i de fysiske tilstander. Ett bilde det ser ut som at bevisstheten kopierer eller blir 
på-trengt som feltstyrkegrader i sekvenser tilsvarende den fysiske tilstandens sekvenser.  
 Perspektiv, søk, vent, er en del av dette systemet, at det fysiske vil forsøke å tilpasse noe, men 
ikke greier dette. Ulike sammen-lignings-preferanser bygger strukturer, gjerne gjennom dendritt- på-
virkende aktivitet som kombinerer struktur-informasjon som energifelt som kan regulere cellenes 
strukturer om til strategiske konstruksjons-systemer for å finne ut noe vi ikke vet på forholdet til det 
som virker godt eller vondt. Eller passe nok, tilfredsstillende.  
 Psyke, bevissthet og fysiske tilpasninger betegnes med ulike ord for det samme. Bra er ofte 
mer fysisk, og bevisstheten sammenligner både kvantitativt og kvalitativt som dømmekraft på affekter 
eller feltvirkninger, altså informasjonen, og styrken er ofte følelse-graden. Å kjede seg på 
matematikk-prøven, om en er dårlig forberedt. Energi, endring og bevegelse er forklart i differensial-
kraften. Den pågående virkning av tidligere virkninger. Endrings-prosesser og form-endrings-
prosesser. Egenskap-endringer. Som det egentlig er uendelige kombinasjons-balanser av, men som 
må regulere seg lokalt og i forholdet til den større tilstanden som det lokale er innestengt i. 
 Dømmekraften, også affekter, pasjoner, godt, sensitivt, der følelser og fornuft sies å være, bli, 
en blanding til det vi kaller dømmekraft, er også det vi kaller estetikken. Det skjønne og det horrible, 
obskjøne. Det er kort og godt hvor godt eller vondt vi synes det gode er, og hvor godt og vondt vi 
synes det vonde er. Eksempler er det nok av. Det viktigste er vel at dette lett endres. Det skjønne eller 
den kulinariske smaken er ikke like god når det samtidig er en forferdelig stank tilstede.  
 Det skjønne, en skulptur for eksempel, eller et menneske vi ser opp til, kan bli kjedelig i 
lengden, eller miste sin effekt selv, ruste bort for oss. Stemninger er gjerne nettopp slik kombinasjon. 
Stemninger er i litt større grad også forhånd-innstilling til det som kommer. Vi kan også ha det vondt, 
men med tiden i enkelte tilfeller nyte det, eller bli vant med det, og til og med overse dette. Både det 
skjønne og smerter er slikt vi kan øve oss til å mestre. Så estetikken, det estetiske, dømmekraften, 
rettferdighetssansen om sak og hva vi føler om dette, hvilke avgjørelser vi skal ta, er slik sett tidens 
stemning. Skjønn, ut fra godt eller dårlig humør! Rettferdigheten står frem med tidens ansikt! 
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 Vel. Feltvirkningene lever et parallelt liv ved siden av og utenfor alle de preferanseobjekter 
som er stabilt plassert eller bringer en informasjons-styrke videre. Men dette endrer også felt-land-
skapet og gir en følsomhetsvirkning gjennom hele systemet. Feltvirkningene har sine turbulenser og 
preferansesentere slik utenfor objektene og transport-feltene også. Men lignende at E=mcc, at 
energiene ikke slipper unna sine destinasjoner uten gjennom balansert likevekt og at partiklene ikke 
umiddelbart kan opphøre, fører til at følsomhets-energier og bevissthets-energier heller ikke 
umiddelbart kan forlate de lokale områdene, inntil videre. Bevissthets-signal-styrke-innspill. 
 Energien er nok like balansert og konstant for bevisstheten. At en forsøker å ekspandere ut av 
systemet, men balanseres tilbake på plass i samme grad som det fysiske ellers gjør fordi de er av 
samme kraft balanse-energi. I differensialkraften. Dermed kommer ikke bevissthetsfeltet unna den 
delen av den fysiske virkningens opprinnelse-energi. At vi er straffet med å ha bevisstheten i oss, slik 
mange ser det som en straff at bevisstheten er i kroppen, og ser det som en plage.  
 Det som skjer nå er at bevisstheten som felt-energier blir skjøvet tilbake i utveksling-systemet. 
Konfrontasjonen med et sterkere felt rundt det fysiske og bevissthetsfeltets posisjon, gjør at 
bevisstheten kan operere som både et sterkere feltstyrke-landskap og et svakere virkning-landskap 
nærmere det fysiske gjennomsnitt-styrke-landskapet, og at det slik ikke er rart at det kan ligne 
kollektor, emitter og basis på en transistor. Noe det fysisk-organiske alltid kan. Det fysiske regulerer 
seg automatisk i tilpasnings-grad, men det gjør ikke bevisstheten. Den må lære eller sammenligne for 
å kunne mestre. Bevissthet her sett som erfaring, husk, oversikt. 
 Det som skjer nå er at bevisstheten blir virkende på to besynderlige måter. På den ene siden 
vil vi ha en del av dette som kjente feltvirkninger som lett kan oppfattes som svakere, selv om vi 
synes at bevisstheten er den sterkeste virkningen vi kjenner til, slik som smerte og styrkegrader. På 
den annens side er refleksjonen av at energiene ikke kan forlate stillingen lokalt, bundet til kroppen 
som man sier, så vil feedbacken av energier som prøver å komme ut, dyttes på plass.  
 Konsekvensen er at bevissthetsfeltet også blir et negativ-felt eller invertering-felt til det 
fysiske virkning-feltet slik vi måler dette normalt med amper og masse-virkninger, kombinasjoner av 
organiske prosesser som energi ut og inn og prosesser i celler og feltvirkninger fysisk. Det er ikke 
nødvendigvis mindre fysisk dette utenfor-virkende fysiske turbulens-feltet og det negative feltet som 
er mot-felt-virkning til det samme utløpende feltets virkning. Det sanses likedan som lys-frekvensen 
holdes på plass i rommet og de fysiske partikler balanseres i rommet.  
 Blanding av felt og negativt felt rundt disse fysisk normale organiske samlinger, vil nå virke 
som et mot-felt til det fysiske feltet, altså en resonans, gjerne frekvens-resonans. Feltet har tross ytre 
feltvirkninger fysisk fra partikler og mot-feltet som kastes tilbake, negativfeltet, vil danne et midlere 
rolig felt tilpasset det fysiske landskapet med de samme preferanser som de fysiske energier, ved 
siden av at det er en balansegang, turbulens eller ro, som et balansesjikt utenfor objektene. Dette kan 
nok ligne superledere, men det er feltstrømmenes preferanse-turbulenser som bæres og bæres fortere 
enn partiklene posisjoner som er tregere.  
 Bevissthetsfeltet skal slik ha endel preferanser som ikke trenger å gå i så store treghet-
systemer som partiklene gjør men heller ha hovedsete utenfor objektene og dermed som en mer 
kontinuerlig strømning, langt mer holografisk enn det fysiske holografiske landskapet. At her har 
bevisstheten også da evnen til å være et utstrakt referanse-system, og ikke låst til de mer inkompetente 
dimensjoner som ikke har utstrekning, eller som sagt, en evne som sier at alt er mulig for bevisstheten 
betyr også å være utstrakt, noe som vi ikke har tenkt på før.  
 At det finnes ulike måter uansett, til å forstå energi på, og kanaliseringer, og at det finnes 
mulighet for lokale nær-virkende kommunikasjons-sammenlignings-systemer som da faktisk kan 
gjøre at bevissthet og det fysiske kan operere som et felles feltlandskap, og ikke trenger å dra til andre 
dimensjoner for å avgjøre om noe gjorde vondt eller godt. Smith, Steiner. Og konstruktivt og 
destruktivt trenger ikke lengre å knyttes bare til at protoner er positive og elektroner er negative, fordi 
det er struktur-konstellasjonen som gir det destruktive og konstruktive i hendelser. 
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 Om vi bare serverer et menneske PH som protoner eller PH i elektroner så vil begge deler 
smerte og være destruktive, vonde onde, og fysisk ødeleggende, også i natur uten organismer. Slik 
sett er charm, farge og smak, vranghet litt vrange kallenavn av kvante-fysikerne: Men det gir litt mer 
hygge på jobben, motivasjon. I det postulat-definerte onde elektron og gode proton så ligger det 
samme som at alt er forutbestemt, der avlat, hjelpere, karma blir brukt i destruktiv forstand, som 
påstand for å gjøre alt som passer seg destruktivt mot uskyldige og skyldige, og til å med legitimere 
dette, som en unnskyldning for sine dårlige handlinger. Hvordan unnslippe det evige løp til karma. 
 Feltbegrep betegnet som innenfor og utenfor, gjelder bare som preferanse-virkninger og 
gjelder ikke for den totale utvekslingen av energier, for den er like meget pågående slik sett som et 
felles balansert utveksling-felt, i dette tilfellet som forholdet mellom det fysiske og bevisstheten. 
 Her bør vi se nærmere på hvordan forskjellige nevritter og lyd, lys, påvirker bevissthets-
prosessen, som sammenlignings-system, oversikt og forståelse, kan fange et bilde og oppleve dette 
slik som en klar bevissthet. Ulike alternativer er nevnt, og, men hvordan skal vi plassere disse da, og 
hva kan ekko og resonans fra lyd, lys og partikkel-virkninger gjøre som virkninger der behov og 
sanser møtes i et huskende bevissthets-utvekslende system.  
 Skal vi til å begynne med ta utgangspunktet i den kjente fysiske natur, naturlovene og 
gravitasjonen, så blir vi tvunget til å se den biologiske og nevrologiske sanse- og behov-organismens 
effektvirkninger i hjernen i et forhold til felteffektene som disse sentrene har.  
 Spesielt i hjernen, der samtidige aktiviteter med følelser og bevissthets-prosesser måles. Da 
tvinges vi til å anse feltvirkningene som en sentral del av bevisstheten, og samtidig at gravitasjons-
rommet, om det er riktig tenkt, som et nøytraltrykk, flytende aggregat med som eksempel 10 -50 
ganger høyere trykk, der gravitasjon og anti-gravitasjon danner en balansebuffer mot rommet rundt 
nervesentrenes fysiske deler og aktivitets-transport.  
 Tilfellet ville bety at slikt felt kan gå både innenfor og utenfor de superledende baner, men 
henger sammen som ett omkrets-hylster til partiklene. Og det er ikke snakk om at det da ikke deltar i 
utveksling med partikkel-virkningene, og utvekslingene her. I så fall kan du si at bevisstheten har sine 
trykk- og vakuum-sugende områder i utveksling-prosessene. At en slik sfære kan strekke ut av hodet, 
kanskje tvilsomt, men vi kan merke effekt-sentrene langt utenfor selve hodebunnen.  
 Dette regnes da som den fysiske virkningsgraden til partikkel-felt-aktivitetene. Å skille 
mellom bevissthet og fysisk-feltvirkning her er noe håpløst. Men derimot merker vi hvilke områder i 
hjernen som har dette bevissthet-relaterte energiarealet, ofte kalt assosiasjons-sentrene. 
 Om gravitasjons-trykket er sterkere enn de andre trykkene og er årsak til partiklene har sine 
begrensede former, så betyr dette at bevisstheten er et fastere, men mer nøytralt felt enn partiklenes 
ytre-soner, det vi oppfatter som hardt. Men et mer flytende, lite partikulært felt, men med preferanse-
strømmer, retninger, sitt eget rom-tid-preferanse-struktur-landskap.. 
  At hjernecellene ikke merker smerter, og at dette sitter i dypere hjernedeler, seksjoner, betyr 
at fornufts-hjerneceller kan trekke den slutningen at det er ulogisk å være i en forstyrret kropp, at en 
vil ut av kroppen, helst flytte til en annen plass. De behøver ikke å ha forstått at de har kommet til 
denne konklusjonen selv, selv om vi kan være bevisst hva vi vil i formen at vi vil til en annen plass, 
uten egentlig å forstå det. Men at et annet sted kan være bedre forstår vi, og da kan vi peke på mange 
hindre og lidelser som det er godt å bli kvitt. 
 Et sær-isolert felt-landskap som oppstår med preferanser under aktiviteter stemmer over ens 
med begrepet sanser, behov, signaler og bevisste preferansedannelser i en direkte utveksling, men 
som for modifisering av andre celler, og baner som molekyler må holde seg til, nervecellenes 
refleksjons-hastigheter. 
 Konsekvensen vil være at både positive og negative felt-landskap da samarbeider, og vi kan 
ikke se bort fra anti-gravitasjons-felt-turbulens. Denne vil være et styrkefelt som opererer i samme 
hastighet som gravitasjon-/lys-hastighet gjør, men vil også være balansert og ha svakere effekt enn 
elektroner, og en mer lukket struktur enn lyset elektromagnetiske svingninger.  
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 Alt tyder på at gjennomsnitts-feltet til bevisstheten er ganske balansert for de feltvirkninger 
som ellers skiller seg ut som preferanser i bevisstheten.  
 Et holografisk inntrykk og bevissthetskontinuitet er umulig ut fra bare partikkelpreferanser. 
Vi må se felt som like ekte som partikler, likedan som det må komme til en logisk konklusjon om at 
gravitasjonen som holder månen og jordens tyngdevekt sammen, og samtidig disse lokale plassenes 
elektromagnetisme, derfor ikke kan være svakere enn elektromagnetiske felt. De virker bare sterkere 
lokalt, men kan være en balanse-energisk tilstand lokalt som gravitasjons-ubalanse som henter seg 
inn, innenfor et konstant trykkområde, der endringer ikke kan skje uten at det er avsetning-plass som 
ledig felt-plass eller ledige partikkelformer kan innta eller utveksle bevegelses-samspill med. 
 Nå må ikke naturforskere som kun tror på naturens rom-tid-energi-funksjoner som grunnlag 
for alt, misforstå meg når jeg sier at religiøse som leser om disse samme felt-uttalelsene, like gjerne 
kan se dette som åndelig kraft-styrke-felt. Grunnen er hva vi har lært er basis, eller funnet 
overbevisende, og tror på. Da utstrekning, bevegelses-tid, balanse, utveksling, og energi, fremdeles 
er vage begrep, og dermed ikke så enormt konkrete allikevel, så kan dette også passe til følsomhets-
perspektiver. Behov-perspektiver. I meg finnes bare funksjonen. 
 Jeg selv benytter egentlig ikke begrep som ånd, materie, forestilling, ide, tanke eller 
bevissthet, som annet enn at det er samlebegrep på det vi henviser til, og som vi ikke har god greie 
på, og at jeg holder meg til denne kraftens funksjons-virkning, basisfunksjon. Gjerne forstått som en 
feltkraft, en flytende, strømmende konkret masse. Også begrep om hva som kan være rasjonelt, 
irrasjonelt, sant, løgn, fakta eller ikke, mulighet og virkelighet, fungerer ikke så godt som drøftelsen 
av virkning-prosesser i saken, altså at vi må konsentrere oss om funksjon eller ikke. 
 Begrepene konkret og abstrakt,  materielt og immaterielt,  immanent eller ikke, åndelig, 
materielt, forteller ellers ikke noe til oss. Bare funksjonene, erfaringen, reaksjonene våre på slikt 
forteller oss noe som virker funksjonelt for oss uansett hvor sant, usant, løgn eller bedrag det er i 
dette, da tro og viten, selv tillit og overbevisning heller ikke forteller noe. Virkning er det beste ord 
for funksjon, og det er disse vi må finne ut av, fysisk, bevisst, moralsk. Der har vitenskapen funnet ut 
masse, forskning.  
 Videre har samfunnsfagene og psykologien funnet ut masse, og ikke minst økologi og 
økosofien, hvordan handtere natur og energi for samfunnenes skyld, og i det også individene. Det kan 
se ut at det er viktigere for oss å føle at vi er trygge, eller at vi er trygge, enn hvor materielt og åndelig 
noe er. De sistnevnte kan fort ende opp i filosofen, bra nok, eller i elleville spekulasjoner. Filosofi bør 
forstås som utprøving av sammenligninger, men også her ender det ofte med spekulative forhold som 
ikke har noen referanser eller preferanser. 
 Men eksperimentell tenkning har også ført til løsninger på mye. Ikke minst kan det vise oss 
en rekke blindveier også. At det kan virke korrigerende i seg selv. Også på helt uprøvde områder i 
forskning.  
 Om du er forsker, privat tenkning eller akademiker, bør du huske, og ikke glemme at du 
faktisk står like foran noe: Og det er ikke lite dette noe som du kan grave i. Spesielt etter 
holdepunkter for det som er både nyttig og bevarende i samme omgang, logisk adekvat som 
noen sier, en konstruktiv positiv retning som holder forholdene i best stand som vi klarer. 
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Bevissthetens holografiske felt 
 
Bevisstheten består altså av 3 akter. Preferanse-sammenlignings-funksjonen, bevissthets-

plattformen. Innkommende virknings-signaler identifiserbart med kilder og forløp på vei inn til 
bevisstheten, tempo, og deres styrke-formasjonsvirkning på bevissthetsfeltet, at bevissthetsprosessen 
oppfatter preferanser, og av den virkningen der det er resonans og kontinuitet som tilfredsstiller 
saksinnholdets mengdegrader, utførelsesstyrke som kan aktiviseres eller sendes ut tilbake til 
kroppslige funksjoner eller nervesentra for videre behandling.  

Vanen, husk, erfaring, sammenligning av saksforholdene med tidligere opplevelse og 
øyeblikkstilstandens virkninger på oss, med seg selv sine behov, med eller uten lyte, er det som preger 
hva vi gjenkjenner som behov, følelser, erfaring som et midlere gjennomsnitt av vårt liv og endring 
grunnet sinnsstemnings-forholdene i de variable tidsforbindelser som saksforhold skjer under. Altså 
en midlere tilvenning av oss selv, kjennskap til oss selv, vite hva jeg vil, ønsker, og som ikke går over 
med en gang, men kan virke over tid. Kort eller hele livet.  

Alt er ikke umiddelbart så kjent da det umiddelbart overrasket oss: Jeg trodde ikke at jeg 
kunne bli så sint!? Ett eksempel på at bakgrunnen har dannet et forbindelsesmønster for saksforhold 
tidligere som kan slå spontant ut, umiddelbart, affekt-utløsning innenfra, ladet opp mot bevegelses-
funksjons-handling, reaksjon. 

Bevissthetens holografiske felt-virkning må forbindes med feltstyrkene som kommer fra 
behovssignaler, husksignaler, følelses-signaler, stemnings-signaler, lik (lyst, angst, behag, smerte), 
det som gir et lynne, humør, motivasjon, som signal-regulerende felt-styrke, for at bevissthetens 
feltvirksomhet skal kunne oppfatte, inneholde identifiseringen av disse egenskapene og deres 
virkninger. Dette betyr at bevisstheten neppe forstår hva noe av dette er om det ikke finner sted en 
funksjons-sammenligning av alle disse områdene og at det er feedback mellom disse egenskaper og 
bevissthets-feltet for at dette skal kunne identifisere graden husk, styrke, at vi forholder oss til hvilken 
mengde som trengs av noe.  

At bevisstheten dveler og opprettholder et ganske rolig bilde eller ramme som uro og ro 
foregår innenfor, ligner et bilde eller en sakte film, der sammenligningsfunksjonen virker raskere, og 
kan få oversikt gjennom sammenligningsfunksjonen, altså som sammenligningen av den viktigste 
informasjons-signalmengden, retningsorientering og oversikt som gir forståelse. At forståelse er ER-
LIK med saken. I den grad den er lik eller ulik saken.  

Dette betyr at om oppgaven kan fylles så vil erfaringen eller nedarvet funksjon gi gjensvar 
med at dette er likt, ulikt, et tilfredsstillelses-signal som gjør at bevisstheten kan slippe neste sak inn 
til behandling fordi disse foregående behovssignaler dovner.  

Dette kan vi ikke se sammenhengen i uten at alle preferanser og styrkevirkninger både dannes 
som en bevissthetsfelt-parallell til saksinnholdets styrkesignaler, og samtidig at en resonans eller 
fortsatt virkning fra saksinformasjonsstyrkene konstant brer seg kontinuerlig ut gjennom hverandre 
slik at vi kan identifisere dette samlet som at «Jeg føler, Jeg ser for meg noe»!  

Dette krever en viss prosesstid for at mengden informasjon skal rekke hverandre, og forbli 
lenge nok til at sammenligningen kan skje. Summen av våre behov, husk, følelser, fysiske aktiviteter 
vil altså danne en over tid følelse av jeg-attityde, en jeg-fornemmelse, jeg-følelse, en vane, en 
godkjennelse av hvordan jeg selv virker eller tror at jeg virker, eller tror at jeg har behov for. Adekvat 
eller ikke.  

Bevissthet kontra fysisk finnes ikke i differensialkraften. Alt er kontinuerlig sammen-bundet. 
Med dette skal vi behandle bevissthetens mørkerom, negativ-bildene, krefter og motkrefter, og 
preferansevirkninger i mellomliggende felt til de fysiske styrker og for eksempel gravitasjonsrom-
feltstyrken. De fysiske preferansers mellomliggende styrkevirkningsfelt som vi alle vet er tilstede. 
Hvor mye raskere kan ikke preferanser i et slikt felts utvekslinger gå? Det kan godt sammenlignes 
med et superledningsfelt. Som preferansebehandling i et ultra-mikrokosmos. Men så lignende alt 
annet allikevel. 
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Har vi lært oss et svar, forstått eller ikke forstått som virknings-rekkefølge, så vil vi svare dette 
svaret senere enten det er feil eller riktig svar. Dette er faren med hva v lærer våre barn. Vi undersøker 
ikke om våre svar er holdbare sammenlignet med de faktiske forhold som ligger til grunn for 
saksinnholdet og virkemåten til saksforholdene. Mest er et svar ut fra tvang-omstendigheter. 

 Bevissthetens indre prosess-aktivitet 
 Vi har kommet til selve bevissthetsfeltets indre aktivitet, at feltsignaler og feltvirkninger har 
kommet inn i et mer eller mindre stabilt felt som mottar signalfelt-styrker som vi kan merke forskjell 
på. Bevisstheten kan ikke være helt tom i denne stillings-modusen og er påvirket av følgende: Hvem 
er Jeg, og hvilke behov, følsomhet sammenligner jeg meg med. 
 Du er hva du liker, og har erfart, hva du reagerer på som du kan noe for og som du ikke kan 
noe for: arv, smak, erfaring av sanser og behov, prøving, feiling, uvitenhet, og god erfaring. 
 Vi må være klar over at vi ofte deler opp oss selv i fysisk, psyke og bevissthet. De klarer ikke 
så lett å unngå hverandre.  
 Psyken. Psyken merker sanser og behov, og spesielt sansenes signalvirkninger på disse 
behovene vi har. Jeg definerer sanser som behovs-utløpere, følere som føler lys, varme, hardt, tungt, 
lyder, språk, musikk, vibrasjoner, stengsler, hindringer, åpninger, smak, lukt, alt som kan forbindes il 
behov som puste-effektivitet, hjerte-effektivitet, tarmsystem, mage, nyrer, muskler, alt av bevegelser, 
og balanse og selvsagt sult og tørste, å måtte på do. Sovestilling, behagelighetsgrad av sove-forhold, 
og likeledes klær og hus, frakte-midler. Ben, båt, bil, tog, sykkel. 
 Psyken mottar signaler fra alle slike fysiske virkninger og følsomhetsgrader gjennom 
nervesystemet fra behov, eller som indre væsketrykk, dehydrering eller ikke, og slik sett er psyken en 
sentral samling av sinnsstemnings-inntrykk, eller den mest sentrale del av den i det den inntar både 
affekter og bevisste signaler.  
 Psyken er litt slik som at: Hvordan har du det, likedan som vi kan spørre etter sinns-stemning-
summen: Hvordan har du det. Både psyken og sinnsstemningen har det til felles at det er snakk om 
graden oppmerksomhets-grads-innstilling som bevisstheten innstiller seg etter før annet hender med 
oss, slik som andres forslag og fysiske hendelser. En komplett psyke, sinns-stemning-samling, vil 
bety en mest mulig fullstendig optimalisert stemning-tilstedeværelse hos de psykiske sentrale 
feltvirkninger, energi-felter Motivasjon eller ikke! Man blir ikke automatisk motivert for hva som 
helst av den grunnen. Vi kan lett merke at dette er struktur-regulerende aktivitet. 
 Bevisstheten danser. At der vi trodde at alle andre signaler gir et ferdig still-bilde eller av-
gjørende prosess-bilde, signaler til bevisstheten har jeg en klar formening om noe annet: Struktur-
informasjoner kommer til bevisstheten i en viss mengde. Men signalfeltenes styrke-endringer, som 
amplituder vil ha både en og to fyringer med seg. Det kommer en serie, og serien kan være 
medvirkende grunn til at bevisstheten holder seg til samme sak en stund. Også bevissthetsfeltet som 
danner grunnplattformen som bevissthetsaktiviteten kan foregå i har sine påvirkninger av sin 
konstruksjon noe vi merker gjennom tretthet eller at vi er slitne.  

Bildet kommer opp som en langt mer seigt-virkende masse, og bevisstheten er ustødig. Som 
betegnelse som bildesammenligning kan vi god bruke biter og punkter. Men som feltvirkning tyder 
alt på en kontinuerlig stigende og synkende effekt som heller minner om en sammenhengende film, 
fordi det må være en rimelig grunn til a vi ikke opplever endringen som punkter. Feltvirkningen er 
aktivitets-funksjonell, også i utstrekningen.  

Også plattformen som danner bevissthets-funksjonen vil bli påvirket av alt, blodomløp, 
blodtrykk, transmitter, varme, kulde, lys, lyd utenifra som slår igjennom oss, ofte før sanse- og nerve-
sentre oppfatter selve saken fra behov og sanser. Vi kan kalle dette en forhånds-modifikasjon til de 
signal-virkninger som senere kommer. Her er ikke noe senter foran eller bak noe annet. Selve lyd-
bølgens lengde mellom to ører, de merker hørselen avstands-forskjell på. Om det ikke kommer likt 
frem fordi vi står rett mot kilden lyden kommer fra. Vi kan si det slik: Vi tenker ikke like godt, når 
det er 70 varmegrader, eller 50 kuldegrader. Smerter påvirker tenkningen, ofte negativt. Hemmer. 
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 Parallelle sammen-løpende nervebånd, eller som snor seg med hverandre som slanger, eller 
kun lager preferanse mellom hverandre gjennom en ring-dannelse som preferansevirvler i et felt som 
kan opprettholdes over tid, er to sett, og jeg regner med at begge er operative som dermed kan 
formidle behovs-signalenes og sansesignalenes, alle andre husk, angst, lyst, knyttet til samme 
prosessen. Med parallelt løpende feltlinjer kan de nå utveksle et virknings-effekt-bilde på hverandre, 
liknende som at ringvirkninger i preferanser vil ha effekten over i hverandre ganske likt et holografisk 
bilde.  

Dette kan altså foregå med parallelle løp, og ved sirkulasjons-struktur, der begge er tilpassede 
felt, ro, med strømninger og virvelpreferanser som utveksler med hverandre. Det er inne i denne jeg 
mener at oppe-gående logiske endringer kan finne sted og viktig korrigering mellom sanser som ikke 
alene gjøres i resten av nervesystemet. At her skal synsinntrykk og hørsels-inntrykk som felt-
virkninger kunne regulere hverandre. Opprettholdelsen av feltet, konsentrasjons-lengden, kan ha mye 
å si for hvor mange refleksjoner som kan finne sted inne i et slik felt. 
 Selv om preferansevirvler beveger seg raskt i et felt eller er mer stabilt fremstilt, så kan 
signaler forsterke og svekke virvlene, og effektvirkninger over i de andre virvler på samme måten. 
Lignende skjer med stabile felt som tross alt har strømningsretninger, men opprettholder en variabel 
preferansevirkning som kan variere. I sin helhet vil da hørsel og syns-virkninger, eller syn og smaks-
virkninger få virknings-effekt på hverandre. Og at det opprettholdes et holografisk kontinuitets-
bilde/film, inntil energien i ladningen slukner eller et radikalt annerledes bilde kommer frem 
mikrosekunder senere.  

Filmen behøver ikke skifte bilde om slike strømnings-effekter kommer løpende jevnt inn, slik 
at det opprettholder kontakt med retning-avgjørelser, fremtidsperspektiv og fortids-bildet som en 
rekkefølge, og slik virker som en årsak-virknings-rekke-følge for bevisstheten. 
 Om fortid, fremtid stenges fra hverandre kan det ikke sammenlignes gjennom tid, og heller 
ikke som prosess, og heller ikke som oversikts-sum. Derimot er det ofte vaner som blir til erfaring 
med virkemåtene vi opplever. Når smak og syn har koblinger i enkelte nervebaner, og begge er knyttet 
til husk, og dirkete førstegangsopplevelser som affekt-samkjøring, så vil dette gi en lyst/angst/passe-
virkning også, som slik sett er ordnet gjennom nervesentrenes sammenlignings-systemer før de når 
bevisstheten. Det samme med alle sanser og behov.  

Konsekvensen er at det ikke er lett å skille ut hva som er de styrende effekter i bevisstheten 
som formidlings-funksjon og feedback mellom de samme behov og sansesystemer for at avstemning 
av graden virkning som mindre, mer eller passe skal aksepteres som konklusjon som tilbakevirkning 
til bevisstheten. Om vi er sultne, og gjenkjenner mat-mengder av erfaring, så kan vi si at den mengde 
passer. Men om husk eller rutine, eller oftest behovet som styres av stemning-summen, slik sett kan 
gi feedback til bevisstheten. Om behov, sanser ikke kobles inn, så vi bevisstheten heller ikke ha en 
mening om den skal skjerpe seg eller ikke ovenfor behov og sanser, eller delta i en bevegelses-prosess, 
der syn og muskler skal koordineres i oppgaver. Bevisstheten må realiseres på en slik syns-lignende 
måte i forhold til sanser, behov og de fysiske objekter og bevegelses-systemer. 
 
 Det er inne i et slikt felt jeg mener større eller mindre tilbakevirkninger mellom felt også finner 
sted, som en bevisst feedback til sanser og behov, eller bevegelses-systemer, selv om de originale 
stasjonære og arvelige systemer tar for seg 99.9 prosent av all annen jobb. Men den lille forskjellen i 
bevisstheten kan ha enorm utløsning-virkende effekt som kraft-styrings-ordre. Switch-effekt. 
 Bevisstheten når vi sover. Skyllingen tar over energi-utløsningene. Andre skylling-prosesser 
kan også utløse drømmer. Oftest fra dags-hendelser aktuelt farlig eller bra, men også områder som er 
uventet, og ikke følger en helt logisk sammenheng. Om våkenhet og tretthet og søvn som begrunnet 
i påvirkning av andre funksjoner og stengte dører for bevisst aktivitet. I et mareritt er ofte dette over 
om den skumle klarer å få tak i deg, eller et fall endelig treffer bunnen og gjør ende på saken. 
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 Bevisstheten: Kan den oppstå inne i en enkelt-celle, slik som på små encellede dyre-
organismer? Elle hos flagellater, amøber? Gjennomsnitt-protozo er 12,5 ganger 11 mikrometer, altså 
cirka 140 mikrokubikkmeter. Dette tilsvarer cirka 10 billioner atomer, eller 1-5 billioner molekyler, 
og i alle fall 100 milliarder organiske molekyler, og sikkert mellom en million og 1 milliard proteiner, 
sukker og fett som bygger DNA, RNA, og celle-legemer. Med andre ord: At det er enorme mengder 
å ta av slik, altså minst mellom 100 millioner slike som kan avsettes kun til sammenlignings-
funksjoner i nervelignende bånd på mikro-celle-nivå.  

Dette fører til at vi får en stor mulighet for elastiske systemer og knutepunkter som er i et 
mulig samarbeid som kan ligne nervesentre og hjerne-ganglier, men i mindre målestokk, og mulig 
mindre avanserte. Men dersom slik vi ser hos enkelte slike organismer som har linsekikkerter inn mot 
et kjernepunkt, jet-pumpe, og som kan angripe andre organismer som kommer i kikkerten, tyder dette 
på et avansert øye-system, hva forbindelsesledd gjelder, og videre at husk-systemer finnes.  

Spørsmål om bevissthet står da åpent. Masse tester viser strategier, nok til at det kan se ut til 
at konklusjonen kan stemme med en viss bevissthet, bevisst senter. Hvor avansert i så tilfelle er heller 
ikke lett å avgjøre. Men mange tester viser at stadig mindre dyr oppviser en blanding av logiske, 
fysiske, sensitive egenskaper i et bredt samarbeid! Så hva nå.  
 

 Begrep. Definisjon av begrep. Og begreps-definisjoner.  
 
 Gjelder også Husk og Direkte Oppmerksomhet. Virksomt fokus. 
 
 Jeg har tidligere nevnt at å definere en stol, kan være lett i første omgang. At den er laget for 
å sitte på. Jeg har videre vist at innholdet i denne fremstillingen er nær uendelig. Om vi skal definere 
hva som er eller kan, være, eller brukes som stol og hvor mange varianter av slikt vi kan lage eller 
benytte i naturen, og videre som kunst, er ubegrenset. Videre kan folk diskutere heftig om hva som 
skal forstås som det å sitte. Vi kan sitte uten at dette er på setemusklene, og der den ene mener at nå 
ligger du, så kan den andre mene at man sitter. En syk på sykehuset regnes som sittende bare den har 
en ekstra stor pute bak nakken og hode. 
 Selve begrepet begrep, er lignende det Kant nevner, nemlig at vi griper noe og putter det inn 
som innhold eller utseende til det begrepet vi lager oss. En slags struktur. Her kan mange ha kranglet 
vidt om dette kan lagres digitalt i DNA, RNA, i spesielle molekylstrukturer i Cella. Eller om det kan 
lagres andre steder. Idet flatormer ble delt i to, og disse vokser ut til hele flatormer igjen, så husker 
den som har fått nytt hode med hjerne-ganglier allikevel hvor veiene frem til maten er, eller var.  

Om det virker som at dette er en del av stoffskifte, at det lagres sporing-molekyler med 
informasjon ute i vevet, og i flat-ormenes tilfelle, ute i celler i resten av kroppen, som helt tydelig 
viser at det samme kan skje i planter og dyr ellers, også i mennesker. Og man har gjort funn som 
peker direkte til slike kornete strukturer i nærheten av de feltene som et menneske har mestret meget 
godt.  
 Poenget er vel at et begrep er enhver form som kan gripe tak i, og etterligne, eller peke til en 
struktur, og at begrepet har struktur-informasjon som det det peker til, er det som er et begrep. Dette 
er erfaring, læring, husk og forståelses-sammenhengen. Kant definerer nemlig ikke begrepet. 
Begreps-bildet. Ordet. Men at det handler om husk, der erfaring er slikt som også bringes til husk, 
begreps-former, både som bilder, film, hendelse-forløp, eller stasjonære preferanser.  
 Vi lærer, undervises, erfarer, og har visse indre gjenkjennelser på samme måte som reaksjons-
mønstre som vi husker fra våre egne sanser, behov, bevegelser og indre virkemåter i følelse-og 
bevissthets-systemet.  
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 Følelser, sinnsstemninger, anelsene våre, intuisjonen, er slike virkninger der vi merker 
forskjeller, altså at vi merker noe i alle disse tilfellene. Vi kan da finne like eller ulike, som kan avgjøre 
om noe er kjent eller ukjent, gjenkjennelsen, og som vi da enten kjenner eller ikke som logisk inne-
forstått med, eller mystisk, ikke kan plasseres i enten posisjon eller i virkning, eller at vi mangler 
referanser til begge disse egenskapene.  
 At noe ikke er likt er også logisk, men da kan det virke mystisk fordi vi ikke gjenkjenner det 
eller vet hvorfor det virker som det gjør. Det meste i natur og samfunn vet vi ikke hvordan virker, 
men vi kan finne det helt normalt allikevel, altså overhode ikke noe rart. Et menneske som har angst, 
og som tror på spøkelser, vil kunne si at naturen ikke er merkelig, at den virker normal, men mangler 
den eksistensielle betydningen for menneskets harmoni, som det angst for spøkelser gir av uro, og 
som vi må ha unna oss. Andre har et positivt forhold til spøkelser. Noen tror ikke på slikt. 
 Uansett: Ett hvert eksempel av drøm, frykt, tilstanden vi henviser til, kan det lages ord og 
bilder av, og bevisste filmversjoner av, selv om ganske mye kan være vage anskuelighets-bilder, eller 
dårlig fremstilt forestillings-teater. Men begrepet forestilling virker ellers ikke avklarende om hva 
som skjer i en fremstillings-prosess og at den kan oppfattes, bevisst. 
 Å si at alt dette er bare forestillinger, forteller ikke noe, annet enn som et samle-begrep. 
 Ingen funksjon. 
 Ja men da er dette også bare en forestilling kan noen si. Vel. Men det viser i det minste 
forskjellen på noe, og om det da bare er forestillinger så er slike samlings-betegnelser meningsløse. 
 Begreps-fastheten, at noe er båret på begrep, på plass, som en preferanse eller referanse, hvor 
håndfast er det? Vi kan ta eksempler.  
 Jennifer Aniston er et kjent menneske. Filmskuespillerinne, manuskriptforfatter, ofte ansett 
som en vakker kvinne. Nå behøver vi ikke vite noe om henne slik som dette, bare at vi har sett henne 
på filmen og finner ut at hun heter det i virkeligheten, eller at det står et eller annet om henne i et 
blad. Eller at vi hører om henne fra et utested eller noen som snakker på bussen. Vi kan ha registrert 
kun navnet i mange sammenhenger. Det samme gjelder Marilyn Monroe, og agent 007 i James Bond-
filmene.  
 Det er helt ulikt hva folk vet og kjenner til om det navnet eller det ansiktet de gjenkjenner. 
Poenget er at det opprettes enten et bilde eller hendelsesforløp til denne personen, eller et navn som 
en slags etikett, adresse-bestemmelse, posisjon, som referanse til denne personen. Dette begrepet, 
ordet, gjenkjennelsen kan utløse dette husk-lageret, denne strukturen. Slik er det ikke ulikt et fotografi 
i skuffen eller mat i kjøleskapet. Eller et lager-minne i en datamaskin. Register med ladning og ikke-
ladning i rekkefølge som via en omkoder får frem 1 og 0 som serie på skjermen, eller at disse er 
omgjort til bokstaver vi forstår.  
 Vi kjenner ikke lett igjen en person, navn eller bilde, film, om det bare kommer 1 og 0 serier 
over hele skjermen. Begrep, avtrykk, inntrykk, kan også være fotavtrykk av sko i marka, bleking av 
sol på en av husets vegger. Lyd og lys lager avtrykk, og det gjør alle fysiske virkninger også. Å tro at 
hjernen er et sted uten avtrykk-mulighet, eller struktur-endrings-mulighet er nesten som å tro på jule-
nissen. I hjernen vil forbigående signaler med struktur-virkning kunne gjenkjenne og utløse en annen 
lignende struktur-formasjon uansett hvordan denne er lagret og uansett hvordan strukturen er, bare 
signalet når denne posisjonen. Strukturen løsner neppe, men vil kunne gi signalet en struktur som 
gjenkjent, forbindelse opprettet. Utløse eller lagre signalet for gjenkjennelses-strukturen. 
 På ulike sett kan informasjonen struktureres som en type gjenkjennelse, og sekvenser av 
hvilken struktur det er. Navn eller ord er ofte inngangs-signalet til emnet. Om inngangspartiet er 
ødelagt kan det bli problemer. I et ulykkestilfelle så ble vedkommende sjekket på sykehuset. Alt var 
i orden, ingen fysiske, psykiske eller bevisste problemer eller koordinasjon i det hele tatt. Ikke noe 
vondt noe sted. Men: på bilder så ble alt gjenkjent unntatt grønnsaker. Her er det tydelig at grønnsaker 
var sortert nøye til et og samme register. Og navnet grønnsak ble ikke gjenkjent og heller ikke de 
enkelte grønnsakene.  
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 Tross alt virker det som at ordet, eller begrepet, signalstrukturen grønnsak var borte, og 
gjenstandene ble heller ikke identifisert som gjenkjent. Det tyder på at ordet, navnet og det som var 
sortert under dette var i samme skap, der navnet og de enkleste forkortelser for hva dette skulle være, 
var borte. Dermed åpner ikke skap-døra. Og da finner vi ikke igjen strukturene til grønnsakene.  
 Jennifer Aniston var med i et slikt eksempel i omvendt form. Sjekk av bilder i hjerne-testen 
før operasjon, viste at denne cellen kun fyrte av ved navnet eller ansiktet hennes. Omtrent uansett 
påkledning eller sammenheng henne var stilt opp i. Men om Brad Pitt var ved siden av på bildet så 
fyrte ikke cella. Cella holdt Jennifer adskilt fra andre. Dette viser et lyst-prioriterings-signal. 
 Vi vet at vi kan lære mer om navnet eller etiketten, sorteringens inngangskode, altså at det kan 
være 1 eller flere data kun ved navnet. Innenfor så er det egenskapsområdene og strukturene ellers 
som forteller, inneholder virkemåten, hva begrepet dekker. Men dette kan først være en enkelt sak, 
Med tiden opplever vi mer om saken, og vi kan endre eller utfylle begreps-innhold-mengden. I mange 
tilfeller forenkler vi slike mengder, rasjonaliserer, slik at vi får en logisk forkortet versjon av 
betydningen som dekker det meste. Dette er definisjons-endringer også, begreps-endringer. 

Dette kan i mange tilfeller ende feil også, at vi rasjonaliserer bort et av de viktigste brikkene i 
definisjonen. At den ikke er logisk lik funksjonen den dekket lenger. Spinoza sa og mente at vi kunne 
definere alt som vi ville, spesielt om det var noe nytt begrep, men at det gjaldt begrep som var i bruk 
også. I språket er det uansett viktig at all endring av betydningen til innholdet er logisk knyttet til det 
som mente å peke på. Etterligne, henvise til. Når vi undersøker våre begrep finner vi ut at det ligger 
mer i de fleste begrep enn det vi først tenkte på, ofte fordi innholdet fører til flere logiske funksjoner 
eller mere utvikling av misforståelsene om begrepet har feil-informasjon. 
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Bevissthets-Plattformen. 
I dette skriftet om bevisstheten holder jeg meg kun til Differensialkraftens funksjoner. 

Differensialkraften er det samme som Kamos - Forandringskraften, bok nr. 2. 
 

 Differensial-kraften er en vitenskaps-orientert modell jeg kom frem til ved å analysere de 
forskjellige tenkelige dimensjons-begrep, lignende som utstrekning, det vi dagligdags og fysikere, 
naturforskere, kaller rom. Ingen annen minste-funksjon fantes i noen dimensjoner, eller i rommet, enn 
den minste forskjell av den type vi gir navnet rom, i andre tilfeller flate, eller i alle typer dimensjon.  
 Alle slike væremuligheter, dimensjoner, plass, rom, verden, viss minste bygge-sten var en type 
forskjell, kalte jeg i mangel av andre funn, for forskjells-funksjoner, og var lite fornøyd med dette, 
selv om det virket logisk. Kjente som ukjente dimensjoner. Jeg gjorde det samme med alle endringer, 
forandring, all slags tid, bevegelse, virkning, det at noe kan skje, gjøres, hvor den samme ubegripelige 
men logiske forskjells-funksjonen gjentok seg i samme punkter og posisjoner, eller i kontinuiteten, 
tenkt helhetlig og sammenhengende uten avbrudd. Alle slike forhold i alle dimensjoner. 
 Til slutt forsøkte jeg det samme med fysiske og bevisste egenskaper, kjente og ukjente 
egenskaper, uansett om vi kaller det kvalitativt eller kvantitativt, hardt eller mykt, sterkt eller svakt, 
konkret eller abstrakt, kraft, styrke, energi, ånd eller materie. Jeg undersøkte kun funksjonene, og 
kom frem til samme håpløse men logiske konklusjon, at den minste funksjon, eller uansett hvilken 
størrelse funksjonen hadde, så var dette forskjells-egenskaper fra det minste til det største av hva nå 
enn egenskapen var for noe.  
 Da alle er samtidige i det samme punkt i utstrekning, fant jeg dette merkelig. En snurrende 
ball vil nemlig bety at disse egenskapene ikke kan gå fra hverandre uten at ball-snurret og 
utstrekningen blir umulig. Det måtte stemme det jeg hadde hørt en gang, at rom, tid, stoff/energi, var 
et produkt, noe merkelig sammensveiset. De hadde forskjell-egenskapene felles samme sted. En 
bevegelse var at hele ballen flyttet seg fra posisjonen den var i til den neste, men at stoff, energi, 
bevegelsen og tiden var med i samme prosess. En felles forskjell-sammensmeltning måtte finnes.  
 Av intet virket en slik oppstandelse og sammen-sveising umulig. Men mange påstod at intet 
var grunnlaget. Jeg måtte derfor definere dette begrepet selv. Absolutt ingenting. Konsekvensen var 
at jeg fjernet alt, dermed også alt det forskjellige, og at forskjell skulle oppstå, og all virkelighet, 
mulighet, virkning-drift, årsak og virkning.  
 Etter å ha betraktet dette begrepet en stund gikk det opp for meg at begrepet var forskjell-løst, 
motsatt av de forskjell-funksjoner eksisterende egenskaper har. At et produkt av forskjell-funksjoner 
som måtte være med for å få rommet, tidens, bevegelsens og styrke-objektenes egenskaper, bevisst 
eller ikke, måtte ha forskjell-egenskap som objekt-form og videre som å bli forskjell i posisjon, 
bevegelse, virkning, eller endring av form om vi trykket på ballen. En slik endring av noe som alt er 
til, blir likt med en forskjell som ble forskjell fra seg, at alt som forskjells-egenskap hadde en motsatt 
form enn det absolutt ingenting hadde.  
 Absolutt ingenting hadde ingen forskjell! Ikke to like, ikke to ulike, ingen hendelse, ingen 
årsak-virkning, ikke noe som kunne tømmes eller fylles, da tomheten og helheten ikke fantes. Og 
uten virkelighet og mulighet. Jeg fant altså da ut at Absolutt ingenting var forskjell-løst og umulig. 
Det eneste mulige alternativet til dette, var at noe måtte være i stedet som en total forskjell.  
 Jeg tenkte videre på dette. Problemet var et produkt av forskjellige forskjeller som skulle passe 
med hverandre til samme felles funksjon, og at så dette absolutt ingenting, uttrykte at jo da, forskjell 
var, som sammenhengende overalt, uansett hva slags funksjon det hadde. Så skjedde det en dag at jeg 
fikk et sjokk så jeg knapt visste hvor jeg var, og trodde jeg hadde blitt gal.  
 Jeg tenkte meg midt oppe i alt dette, at: Tenk om vi lot dette forskjell-løse ingenting få lov å 
eksistere et øyeblikk, at vi latet som at det eksisterte, og så skulle altet bli født som den totale 
forskjellen, spesielt med tanke på det som gjentok seg i tid, rom, bevegelse, styrke og egenskap.  
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 Reaksjonen skjedde øyeblikkelig, fordi alt tydet på at denne bevegelsen gikk fort unna, og 
med utstrekning i samme bevegelse. Utstrekning, form, kan ikke forklare bevegelsen, og bevegelsen 
kan ikke forklare utstrekningen, form, likt som at form ikke forklarer virkning og virkning ikke 
forklarer form. Men sammen så klarer de faktisk å få til dette som felles samarbeids-prosess. At de 
tar hvert steg, hvert punkt sammen.  
 Denne fødselen eksploderte liksom rett inn uendeligheten, hvor på den ikke kunne vokse mer 
og derfor var endelig, og kun kunne vende inn mot seg selv, og danne sin indre kraft og motkraft fordi 
funksjonen var av samme bevegelses-utstrekning-funksjon, innvendig vekst. En likeverdig kraft og 
motkraft, bevegelsesenergi, styrke. Det var ikke mulig å få et annet inntrykk. En vekst-funksjon! En 
bevegelse og utstrekning i samme funksjon: Rom-tid-funksjon som vekst-funksjon! 
 Grunnfunksjonen virket altså som en forskjell som ble forskjell fra seg. Nettopp den 
differensial-funksjonen som Differensialkraften, (Forandringskraften: Bok 1, Kamos), har lagt til 
funksjons-årsak for seg. Nå vil den indre og samme funksjonen prøve å ekspandere, og danner 
utvekslinger inne i seg. Den blir til et totalt og absolutt likedan trykk som grunnet den bevegelige 
egenskapen med samme styrke som seg selv kan endre seg som utvekslinger der samme energi er 
konstant, men at utvekslingene betyr spredning og sammentrekning av strømninger, og slik danner 
akselerasjoner og retardasjoner med forskjellig trykk-tetthet i spredningene og sammentrekningene. 
 Vekst-funksjonen i alle punkter, i hele kontinuiteten, omgjør bevegelses-utstrekning-vekst-
funksjonen til en ekspansjons-funksjon, en total trykk-funksjon overalt. En utvekslende rom-tid-
styrke-funksjon, der utvekslingene viser forskjellige tetthet i mengdene som utveksles, mens 
totalen er konstant energi. Og energien er så langt ikke noe annet enn differensial-funksjonen til 
Differensialkraften.  
 Denne kraften danner virkende former inne i seg. Jeg forstod at total forskjell, og forskjell, 
var det samme som grunnen til at to like og to ulike kunne komme frem, og derfor var dette 
funksjonen som dannet det vi kaller logikken, der alle logiske varianter er med. Jeg fant frem til 
en drivkraft overalt som fungerte som en uendelig og kontinuerlig enten-eller-funksjon.  
 Det hadde oppstått en kontinuerlig logisk virkende funksjons-kraft og som gjennom hele 
seg virket som en uendelig enten-eller-funksjon som en sammenhengende funksjon, oppstått ut fra 
helt uventede begreper. Forskjell er funksjon, men i praksis en virkende virkelighets-funksjon. 
Forskjell, virkning og funksjon er i dette tilfellet en og samme funksjon, eller en type virkende 
forskjell-funksjon. Svar til Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Pythagoras, Aristoteles Spinoza, Leibnitz og Einstein. 
 Jeg kalte denne energiske egenskapen for Forandrings-kraften, og Differensial-kraften 
er altså den samme logiske funksjons-kraften. Dette er mistenkelig likt utsagnet til Spinoza; En 
logiske virkende kraft, men nå med årsaken til virkningen og logikken for denne.  
 Ellers er det lignende å kalle dette en rom-tid-bevegelses-formasjons-energi som er i endring 
på grunn av utvekslingene og derfor har relative endringer av former og bevegelser, og mulighet til å 
danne sterkere og svakere utveksling-tetthets-objekter som kan deles og samles i balanserte logiske 
forhold, også selektivt. Slik sett oppstår romslige bevegelses-former i romslig årsak-virknings-
rekkefølge. Den både er, og skaper funksjonelt grunnlaget for årsak-virkning. 
 Det er denne som jeg ved videre senere forskning, grubling, finner ut klarer å produsere de 
fysiske lover og partikkel-former likt som de vi har i naturen. Jeg tar grunn-funksjonens egenskap og 
omdøper Forandringskraften til et mer internasjonalt begrep for det samme: Differensialkraften! 
 Gitt ved en forskjell som ble forskjell fra seg. En differensierende differensialfunksjon. Dette 
er funksjons-forklaringen. Men det vil ikke virke slik. Ett uendelig høyt trykk vil virke like hardt 
som det hardeste stoff. Og våre kjente stoffer kan ikke konkurrere med en slik tetthet som denne 
kraften har. Utstrekning-bevegelsens funksjon, rom-tiden, er ferdig balansert i utstrekning og ferdig 
utvokst likt ekspansjons-trykk overalt, og vil utveksle likeverdig i mengder. 
 Men den virker tøyelig, flytende, i likevekt, at det ikke dannes motstands-former i stor grad 
for de formene den danner i seg. Formene vil oppfatte utvekslings-bevegelsen i en bevegelses-retning 
som tomrom, fritt, motstandsløst. Det eneste problemet som henger igjen er tregheten.  



21 

Jeg kom frem til at utvekslingens virvler, altså hastighets-løkker skapte tids-forsinkelsen og 
tregheten i en retning. Former og årsak-virkning i rom, har grunnbalansen alt klar før utvekslingene 
starter. Så starter utvekslingene som like mengder kraft-motkraft, bevegelse-energi og mot-bevegelse-
energi. Husk: Funksjons-egenskapen er ikke ånd, materie, hardt, bløtt, men FUNKSJON! 
 Utenom virvler var det slik at om et trykk i rommet er stort nok mellom vekslende trykk, så 
vil trykket virke fra alle kanter i rommet. Da dannes det i stedet for vertikale virvler, kuleformede 
virvler i stedet for bare virvel, fordi det virvler fra alle kanter og danner en balansert snurrende trykk-
kule. Og da er hastigheten inn og ut av kulen i balanse og den samme. Dette ligner utrolig på 
gravitasjon. Ut fra dette har jeg senere avdekket de fysiske lover denne veien, i stedet for den vanlige 
måle-veien og matematiske beregning-veien. Jeg sammenlignet lik hastighet og størrelser. 
 I et slikt rom der likevekt-balansen av trykk og overtrykk dannes, så kan mindre trykk 
eller vakuum-lignende effekter erstatte et annet trykk som står som en virvel i strømmen, ved 
at denne virvelen nå kan frigjøre seg og vandre i strømmen den veien som dens virkning trekker 
den, eller som andre virkning-objekter som virvler og kuler kan trekke i denne virvelen.  
 I og med at dette er balansevirvler går ikke mengden av virvler til grunne på annet vis at det 
danner splittelser og sammen-føyning av likedanne mengder totalt sett, at virvel-mengden inntil 
videre er konstant i strømmen. Dette ligner konstant energi, og det ligner frigjorte, eller da selektive 
partikler som kan danne alle de logiske muligheter dette vil sammen med andre partikler eller planet-
systemer. Det er bare at disse må holde seg innenfor balansebevegelsens likevekt.  
 Men logiske kombinasjoner mellom slike virker som en kolossal mengde selektive muligheter. 
Av den grunn er det ikke noe å si på at det dannes logiske forbindelser som virker selektivt som 
mineraler og organiske stoffer og i stor grad hos nettopp de lettere og mer ømfintlige organiske 
stoffene. At naturen selv danner de nødvendige stoffene fant jeg ut fra den samme kraften.  
 Og videre at DNA, RNA, celle-energi-produsenter, trykk-reguleringer og temperatur-
regulerende prosesser, virket forståelig. Og det er her sanser og behov kommer inn, inn og ut med 
energi, og selektive nervesystemer eller sanseorganer, og bevegelse og sult-utløsende energi-
funksjoner. At nerve-systemer gjentar logisk variable selektive funksjoner virker normalt.  
 Det store spørsmålet er nettopp heller ikke de automatiske reflekser, men de dvelende 
funksjoner, slik som husk-lagring og bevissthets-orienteringen, Bevisstheten er en selektiv 
sammenligning-funksjon, og det store spørsmålet er hvordan feltet oppstår og virker, og om hvorvidt 
den deltar selv i avgjørelses-prosessene, eller bare formidler allerede avgjorte funksjoner. Vi synes 
ofte vi merker en slags egen-aktivitet i bevisstheten.  
 Men blir den ordnet av de samme behov og sanser, husk, nedarvede funksjoner som ferdig 
preparerte virkninger, eller har vi evnen til at bevisstheten kan gjøre et utslag annet enn bare å bli 
bevisst det som hender. Meningene er jo delte: Noen mener at bevisstheten bestemmer alt, andre at 
den helt er underlagt hva som blir forelagt seg og ikke kan delta i prosessen annet enn å observere 
hva som hender. 
 I Differensialkraften dannes det preferanser. Preferansene holdes på plass den tid preferansen 
holder seg som en preferanse-prosess. For at det skal være interaktive preferanser må disse også ha 
en prosess-tid der de kan danne forbindelser til samme tid i hvilken som helst form. Om noen fra 
fortiden har skrevet en beskjed, eller skrevet noe som kan tolkes i fremtiden, et råd, eller en tenkt 
oppfinnelse, så vil informasjonen som oppdages befinne seg til samme tid og i tids-prosess som den 
som tolker skrivet. Eller tegningen, symbolet. Interaktiviteten har et felles møtepunkt til samme tid i 
samme prosess i møte mellom preferanser, signaler og kommunikasjon. 
 En preferanse har alltid en retning og en virkning. Denne kan være relativ, slik at det blir 
avgjørende for om preferansen virker på en annen preferanse i forhold til hva vi forventer at dette kan 
virke på eller ikke, i den grad at virkningen blir varig nok preferanse i en annen preferanse lenge nok 
til at virkningen er med til neste overlevering eller interaktive prosess med noe annet, og blir 
avgjørende for en markant forskjell i en prosess som skjer videre.  
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Det er ikke alle preferansevirkninger som er med i prosesser hele veien frem til målet. Hesten 

kan være utslitt, elektronet kan ha blitt avgitt igjen, informasjonen behøver ikke å ha lagret seg, blitt 
ignorert eller ødelagt. Dette er prosesser som kan gjelde de helt fysiske, eller natur-vitenskapelige 
forhold vi mener ligger innenfor de fysiske lover. Det må til en forskjell, for om forholdet som 
preferanser blir holdt innenfor et samvirkende balanse-utvekslende miljø, så vel i det fysiske miljø 
som i bevissthets-prosesser. At virkning-styrke og formidlings-informasjonen er registrerbar for 
fysiske og bevisste preferanse-prosesser. Hvor signaler har møtepunkt, fysisk, underbevisst, bevisst, 
er ikke avgjort. 
 Alt virker i differensialkraften. Spørsmålet er nå om denne preferanse-virkningen til 
preferanser er med i hvilke prosesser. I mange tilfeller kan vi gjen-konstruere forløp av virkninger 
som egentlig ikke har nådd frem til oss. Et eksempel er en komets bane utenfor det lokaliserbare 
området, men at den synlige delen har nok informasjon til at vi kan kartlegge banen. 
 I mange tilfeller kan lignende skje i bevisstheten. Sammenlignbare forhold kan gjen-
konstrueres ved at visse preferanseforhold må ha vært ledd i utviklingen av en bevisst eller følsom 
reaksjons-prosess som årsak til den prosessen som finner sted. Dette behøver ikke å være synlige 
funksjoner hverken for den som reagerer slik, eller for den som observerer reaksjonen. Men det er 
oftest en grunn til at noen har en bestemt fobi, eller angst. Til normale sanser og behov er det langt 
lettere å forstå beskyttelses-reaksjoner.  
 Men i mange sammenhenger så er både interesser, misforståelser, uvitenhet, og opplevelse-
prosessen som utløser en angst ikke nødvendigvis en logisk virkelig fare for sanser og behov eller 
behøver å være skadelig, men at man tror det. Når man tror det så vil frykten kunne virke likedan som 
skadevirkningen fordi at man reagerer slik bevisst, psykisk, fysisk. Vi kan ikke si at en angst, fobi, 
skrekk, redsel, er uvirkelig når man i samme forstand kan få hjerteslag av en prosess eller opplevelse, 
sant som usant begrunnet. 
 Det som hittil er nevnt som holdbarhet for fysiske og bevisste preferanse-prosesser, skal 
overføres til begrunnelse-bilag angående moral-kodeks som avklaring-forhold: At om fysiske 
ledd og bevisste ledd brytes ned eller skades, beholder seg, eller bygges opp. 
 Vi må gå videre for å bygge den plattformen som er sammen-lignings-utløsende prosess til 
dannelse av bevissthets-preferanse-feltets preferanse-virksomhet.  
 Det er en forutsetning at det kommer preferanse-signaler, uansett kontinuitet eller punkt, 
helhet eller del. Er det bare delen er dette det hele. Det nytter ikke at noe kommer til et sted om det 
ikke er noe der som mottar dette. Dette betyr slett ikke at bevissthetsavdelingens mottaks-sentral 
direkte er en mikrofon, et kamera eller en kryptering-computer. Signaler er som det er, og endres i 
den grad strukturenergien til mottakeren kan formidle dette. I utgangspunktet spiller det aldri noen 
rolle hvordan noe lagres som husk, eller omdannes som signalform, bare dette skjer på samme måte 
ved avlesning som slik strukturen virket på vei til lagerplass eller som informasjons-signal-struktur. 
En struktur her er et styrkefelt, en energiformasjons.  
 Mottakeren er: uansett begrep om hva ide er, forestilling er, tanke er, anskuelighet, bevisst 
følelse eller logiske strukturer som toner, bilder, bevegelighet, der alle begrep uansett kun er samle-
betegnelser og navn-setting av en faktisk prosess. At vi merker noe eller ikke, merker en forskjell. Vi 
kan alle være enig i at bare begrepet tanke, forestilling, bevissthet da ikke forteller oss noe om 
funksjonen. Disse er pekere, adresse til noe som faktisk skjer. Bevisst, oppfatter noe. Vi retter oss mot 
noe, hvilket er innholdet i begrepet oppmerksomhet. Fokus, Edmund Husserl. 
 Dette er neppe en innkallelse til et kino-lokale eller et teater, selv om vi for preferanse-
sammenhengens skyld kan sammenligne dette med scene, interiør og etter-apende spill, og som så 
ofte det er lett å anse all praktisk virksomhet som også, og i alle fall for mange, som hva er egentlig 
meningen. Mening er et gammelt begrep for kilde og mål, årsak og virkning, og ja, det kan virke 
poengløst som en dårlig spøk. Men det som mottar spøk og alvor er neppe alvor eller spøk selv, men 
faktisk noe som fungerer, funksjoner. Dette kan ikke forklares med en plan, eller årsak-virkning! 
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 Dette kommer ikke bevisste og fysiske, kjente og ukjente årsaker seg forbi, handling, 
hendelse, virkninger. Hensikt eller en logisk tvungen prosess uten en virkelig hensikt bak dette. Det 
kan komme an på hva vi definerer hensikt og tvang som også. Men det hjelper lite om det ikke har 
funksjons-egenskap. Vi treffer ikke alltid poenget, og forstår da ofte heller ikke hvorfor.  
 I bevissthetens tilfelle så må det være en plattform som mottar signalet. Uansett hvor 
skjelvende denne plattformen er. Videre må signalet behandles i denne plattformen og denne 
plattformen må være dannet slik at den kan merke forskjell på det som kommer inn, enten det er et 
samspill av utenforliggende virkning-strukturer eller strukturer i bevissthets-systemet. 
 Og i og med at vi kan skille ord, lyder, skrift, innhold i slikt, bilder, bevegelser, nettopp film-
lignende scener, de berømte forestillingene med oss selv, hendelsen og med verden som bakgrunn, så 
tyder det på at det er virkninger som alt er sortert i en struktur eller at disse strukturer dannes fra 
bevissthetsplattformen. Bevissthetsplattformen blir altså den virkning som sammenligner, sorterer og 
bestemmer retning-innholdet som skal fremkalle bevissthets-bildet.  
 Denne plattformen har altså minst 3 oppgaver. Den skal motta og omforme, sortere, sette dette 
i sammenheng og velge frem-kallelse-veien som skal projiseres som bevissthet. Plattformen er både 
som mottaker, sorterer, en sammenlignings-funksjon for virkninger, og vil slik måtte ha en struktur, 
og mulig en struktur som kan endres, bygges opp eller nytte signaler fra sanser og behov som hjelpe-
sammenligning i prosessen. Dette kan også bety at det er en rekke omstendigheter som kan påvirke 
og endre plattformens størrelse og virkninger, muligheter til sammenligninger. 
 Men bevissthets-plattformen virker uhyrlig følsom, og struktur-differensierende, altså 
sorterende, bevisst som ubevisst innvirkning på dette. Konsentrasjons-nivåer.  
 Da sanser og behov utgjør grunnleggende funksjoner for mennesket fysisk, og gjennom 
nervesystemer som gir følsomhetsgrader, styrke-signaler til følelse-systemet, og til husk, angst, lyst, 
så kan vi si at vi bør være glade for det biologiske systemets evne til å merke hva som er bra og dårlig. 
Slik selektiv følsomhet for lys, lys, temperatur, lukt og smaks-forskjeller, hud-følelser, og nerver fra 
kropps-organer, er alle medvirkende på grunn av de selektive partikler som merker og skaper disse 
forskjellene i de fysiske lands-skapet. De hører med til holdbarhet-perspektivet vårt, og kan ikke 
utelates fra moralen.  
 Det som nå skjer er at kjemisk-fysiske koblinger som biologisk-organiske stoffer med nye 
selektive virkninger, klarer å sortere lyd, lys, former, temperatur, lukt og smak gjennom at de fysiske 
stoffenes feltvirkninger nettopp er det som det biologisk systemet holder seg holdbart etter og merker 
spenning-forholdene til som fast, flytende, gass og formvirkninger. Vi kaller det nervesystemer, og 
fett, proteiner og sukker, men de selektive strukturvirkningene disse kan danne er nesten uendelige.  
 Vi merker neppe en aroma eller musikkstykke eller skapende kunst uten nettopp disse 
egenskapene. Hva som er kulinarisk eller ikke. Vi må få en kontakt eller huske en sli kontakt. Var 
maten god eller var den ikke? Sov du godt i den sengen? Hva er spennende i naturen neste dag? 
 At arv, miljø, stemninger endres ofte nok til at det slår ut som allergi, smaks-nedsettende, eller 
virker masse bedre i dag enn i går, for samme mat, eller praktisk arbeid, er noe alle erfarer. Så 
persepsjonen vår er ikke en forskjell fra menneske til menneske alene, men fra øyeblikk til øyeblikk 
hos oss selv. Vi er selv en hendelses-prosess, og noe er alltid på gang, og sjeldent helt det samme.  
 Slik fysisk og andre bevisste personer virker inn på stemningene våre, slik virker stemningene 
inn på de andre og på det fysiske. Mange mener at kropp og natur ikke har noen betydning i det hele 
tatt. Videre at smerten er en illusjon. Da er det i alle fall en illusjon som virker, og det er ekte nok. Og 
ikke så betydningsløst som mange vil ha det til. Vi er ikke alle fødte mestere som er klar til avgang. 
Lokalene til mestrene er aldri store nok. Heller ikke elevens pengepung. 
 Vi kan fort se hva tro og viten gjør. Hva vi tror, hvor mye vi tror, hvor sterkt vi tror, hvilken 
mengde tros-innhold man har, er utrolig liten i forhold til alt vi kunne ha trodd om samme sak. Og 
det samme gjelder viten. Mengden vi vet er meget liten i forhold til alt vi kunne vite om en sak eller 
om alle saker.  
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Å definere hva som kan være en stol og hva det er å sitte, er begge uendelige oppgaver i 

mengder. Bare prøv selv. Og hvor mye kan sittingen og stolen kombineres med, eller lages av? Noen 
ganger er det kanskje godt nok å konsentrere seg om sansene og behovene våre originalt og se på 
interesse-spørsmål som nybakte behov og sanse-opplevelser senere, for har vi sultet til døde får vi 
ikke så mye ut av dette teateret. Om bevisstheten skal klare seg uten smak, lukt, hud-følelse, balanse-
følelse, syns-inntrykk, hørselsinntrykk, merke bevegelser, temperaturer, former, hvor mye er det igjen 
av livet da, om vi ikke merker puste-behov, sult-tørst-behov, do-behov, smerte, lyst, angst, glede? 
 Det er ikke uten grunn at jeg synes at bevisstheten som en sammenlignings-funksjon, som 
derfor er ledd i begrepet sortere, justere, søke, lete, finne, få oversikt, orientering, årsak-virkning-
rekkefølger, og bestemmelser, noe vi må lære på nytt hver dag, og ikke bør glemme, at jeg mener at 
bevisstheten som for-preparert før den fremkalles, eller som kanskje har med seg en egen 
behandlings-mulighet også, er noe vi kan ta alvorlig. At det ikke er så likegyldig allikevel, at kropp, 
natur, fysiske funksjoner finnes og virker. 
 Det er ikke så rent få som tror, eller mener, at sanser og behov, følelse-smak, kun er en indre 
og kontaktløs egenskap, kun forbeholdt bevissthetens sammenligning alene. At vi bare gjetter oss til 
smakene. Det er da merkelig at så mange gjenkjenner sukker som en fysisk materie. 
 Nå må bevissthetssystemet også ha en drifts-energi til fremkalling av bildet og en struktur-
retning i dette, og til og med en tid-rekke-følge, kort sagt en prosess-tid til det meste i takt med det 
som virkelig skjer rundt seg og med seg også. At stedceller og tid-rom-rekke-følge-organer er ledd i 
slikt som det har blitt delt ut nobelpriser for, kan jo være for at faktisk er et poeng her. Det må være 
en styring på fremkalling-bildet. Hvordan skulle ellers forestilling kunne ligne noe vi opplever. Dette 
er ganske avansert styring, tilpasning til det som skjer, selv om vi ikke begriper alle hendelser. 
 Til slutt må hele bevissthets-sammenhengen, bevissthetsbildet eller bevissthets-filmen, 
prosessen vi opplever, faktisk også settes sammen slik at vi får et kontinuerlig sammenlignings-bilde 
av helheten. Og vi kan ikke forstå sammenhengen, oversikten, av bare delene, vi må også oppfatte 
sammenhengen. Og det krever at delene går inn i en kontinuitet, og denne må være aktiv, at vi 
registrerer hva som er bak og foran og alle veier i denne prosessen. Vi kan ikke dele virkningene hver 
for seg. Men vi kan sortere ut det som passer oss, og vi kan fremstille bare den interessante delen, 
gjerne i et perspektiv.  
 Det er ikke uten grunn at jeg har ansett dette som en holografisk virkning, og det med 
styrkeforskjeller til deler av det bevisste bildet, gjerne som en aktiv pågående prosess som ligner film 
eller årsak i tids-rekkefølger. Hammeren, spikeren og planken flyr ikke bare vilt omkring. Og det er 
jo ikke likegyldig i hvilken rekkefølge vi bruker disse. De fleste velger at hammeren skal treffe 
spikeren som går inn i planken, ikke en spiker som får planken til å gå inn i hammeren. Og hvorfor 
gjør du dette? Låven. Hva skal du med en låve. Har, eller er det noen videre underforståelser eller 
mer-forståelse i det du gjør? Høy og griser? Er du sulten nå igjen? Det var du i forrige uke også?  
 Eller er sulten bare en innbilning. Så hva er et menneske? Stort sett tydeligvis noe som har 
med liv å gjøre, og gjerne lengden på dette. Alt er bare en forestilling blir et ganske tynt funksjons-
grunnlag for bevissthetens fremkallelser og de behov og smerter et menneske har. At virkninger 
overhode settes hundre prosent til side. Form. Ferdig med det. At vi bare er en annens forstilling. Full 
ignoranse til at noe faktisk skjer eller hvorfor. Og er det hvorfor så er det frabedt som en  annens 
oppgave. Kan det være en sammenheng i funksjonene som  vi kan finne noe holdbart i, en rettledene 
holdnings-forståelse? 
 Hvorfor i all verden skal noen være sultne, og hvorfor skal de mettes? Om materie og kropp 
er bare av det onde, hvorfor i all verden skal ett eneste barn fores? Sett barn til verden så det er mange, 
men ikke for dem? Hvorfor skulle da Jesus ha interesse av å mette folk? Fordi de har den materielle 
sykdommen sult? Og som bare er en forestilling? En del av en fellesbetegnelse på noe vi merker? En 
forskjell? Forskjellen kan faktisk virke som et sammenlignings-grunnlag for funksjoner og ikke bare 
at det aldri er noen sammenheng. 
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 Jeg vil helt klart gå litt nærmere plattformen igjen før vi går til fremkallelsen. Dette er fordi 
at om bevisstheten skal fremkalles og bevisstheten kan merke følelser, sanser og behov den også, så 
må disse få slike signalvirkninger inn til seg. Enten må behov og sanser selv danne denne plattformens 
bevissthetsvirkning, sammenligning, eller så må i det minste plattformen motta varene i såpass stor 
grad som vi merker forskjeller på varer og hvor komplisert eller enkelt slikt noe er. 
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Bevissthets-prosessen 
 
 Sammenhengende, kontinuerlige prosesser i differensial-kraften gjør at vi i utgangspunktet 
ikke kunne ha skilt ut en eneste prosess til sammenligning av annet, det forrige eller det neste, om 
hva som er rom og hva som er bevegelse og hva som er former og spesielle hendelser.  
 Takket være balanse-tilstander der d-funksjonen kan danne preferanse-forskjeller, 
lagrings-stasjoner, så kan vi danne et inntrykks-bilde, som kan sammenlignes med et annet inntrykks-
bilde og avgjøre forskjellen likt og ulikt, som kjent, ukjent, forstått, ikke forstått, mystisk eller logisk. 
Altså alle logiske variabler. Å sammenligne! Gjenkjennelses-funksjon oppfattet, husket. 
 Men slik stasjonær sammenligning er hele tiden i drift, der balanse-opp-hopninger, altså 
hastighets-løkker, da kan få frem tidsforsinkelser og treghetsmomenter, formdannelser, styrke. Dette 
må samles av et lignende struktur-system og dette systemet kaller vi bevisstheten, slik at alt ikke bare 
oppfattes som en ensidig gjennomgang, at alt er gjennomsiktig uten noen form. 
 Noe må tas opp slik som form-endring ved bevegelses-hendelser vi oppfatter, ellers ville 
bevissthets-prosessen ikke kunne oppfattet forskjellen mellom noe som skulle bevege seg sakte og 
annet som beveger seg fort i samme oppfattelses-bilde. At et kraft-felt med slike oppfattelser har ring-
virkninger, eller utstrakt virknings-felt, må det ha, fordi det som sammenlignes er interaktivt, altså at 
hendelsene i hvert øyeblikk som vi oppfatter det som, blir registrert som differenser i hastigheter 
mellom akkurat de bevegelige objekter i det fysiske landskap som proporsjonale bevegelses-forshold 
mellom bevissthetens objekter også. Eksakt er derimot relativt. 
 Og slik må flere slike øyeblikks-bilder som vi kaller det ha interaktivt felt mellom hverandre 
som sammenligner retning og form-endring, lignende avstandsbilder der vi ser noe som virker mindre 
i størrelse når noe kommer på avstand fra oss. Dette oppfatter bevisstheten. Det betyr at flere 
sammenlignende bilder operer samtidig. Det betyr også at det må inn stasjonære bilde-former, selv 
om stasjonene er i drift og i energi-endring, eller i felt-størrelses-endringer, at referansene er inter-
aktive i sin samlede sammenlignings-prosses av sine anskuelighets-bilder. 
 Det spiller ingen rolle om vi her henviser til ånd eller materie, abstrakt eller konkret. Helt 
likegyldig. Inter-aksjonene som felt-styrke og aktivt mellom preferansene er nødvendig både i enkelt-
bilder og mellom enkelt-bilder.  
 Om ikke bevisstheten ved hjelp av formene slik som lignende Differensial-kraftens hastighets-
løkker, som er relative endringsvirkninger, så ville vi ikke ha preferanser som kunne sammenlignes 
med hverandre hverken i enkeltbilder eller i driften av sammenheng i flere bilder slik som når vi 
følger med noe som beveger seg, og eventuelt fra erfaringer med retninger kan forutse hvilken vei 
noe tar, og dette kommer ikke intuisjonen, anelsene våre heller unna, selv ikke de klare bilder av 
sammenhengen, de såkalte klar-syn! Uten at det forteller noe mer om funksjons-grunnlaget. Men det 
må jo bety at saks-informasjonene og deres sammenheng, sammenligningen, møtes ved en felles 
preferanse-oppbygning. 
 Dette er interaktive felt-sammenlignings-bilder, fordi referanse-virkningene viser sammen-
lignings-forholdene mellom hverandre, og ikke bare den enkelte sak. Dette betyr at bevisstheten er 
innvendig klar over prosessen. Dette stemmer ikke med at sakene er kun avgrenset. Bevisstheten 
oppfatter kontinuiteten selv om vi har preferansene, slik som avstander i rom, i hendelser og 
formendringer. Men det skal også en størrelses-grad til for at vi bevisst merker forskjellene.  
 Vi har sett at matematikere og geometri-eksperter, fysikere, forskere, streker opp linjer, 
skraverer flater eller lar animasjons-programmer gjøre dette, tilsetter farge, likedan i billedgjørelse av 
romslige figurer og 4d-animasjoner: Grunn, at flateinnhold og romslige forhold ikke tenkes annet enn 
punktvis, eller:  
 At vi ikke klarer å definere dette, annet som at vi sir at det er sammenhengende. Denne 
sammenhengen er det som vises ved skravering. I det bevisstheten får frem en flate-forestilling som 
er helt sammenhengende, så nytter det ikke å vise dette med linjen eller med punkter.  
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 I slike tilfeller oppstår kontinuiteten fordi bevissthetens funksjon oppfatter kontinuiteten, selv 
om den ikke er definert. En alminnelig oppfatning er den at alt er delt opp i punkter, mens vi setter 
slike sammen i en bakenforliggende kontinuitet. Dersom ikke kan vi ikke gjøre punkt-endringer, fra 
og til det neste. 
 I sanseorganer til dyr og enkelte mennesker finner vi ut at det er normalområder av størrelser 
som oppfattes i hastighet og i endring, også i styrke, energi, mens som sagt de enkelte arter og enkelte 
mennesker har super-egenskaper eller ekstremt trege egenskaper, da de oppdager lys-frekvenser og 
lyd samt vibrasjoner som andre arter ikke kan. To mennesker kan altså stå ved siden av hverandre, og 
i en viss belysning mister den ene oversikten mens den andre klarer å ta seg frem og fremdeles ser 
forholdene som en kan orientere seg etter.  
 Mange blinde er i stand til å merke forskjell på terrenget ved hjelp av lyser. Vi kan godt påstå 
at vi har dårlig luktesans, og ikke merker det som en annen test-person merker av lukt og retning. 
Men om vi er ute på byen, og det steikes vafler, annet godt som lukter, så sier en i flokken, Åh, jeg 
fikk lyst på vafler, og så går hele gjengen mot stedet der dette skjer. Til mer ubevisst vi er på behovet, 
jo mer instinktivt ut fra sanseorganer styrer vi i slike retninger til og fra slike områder. 
 John Lockes oppfatning av at vi kun oppfatter enkelt-informasjoner må modifiseres. 
 Om vi bruker de matematiske og eldre bilder av hvordan vi psykologisk eller fysisk, eventuelt 
bevisst oppfatter ting i naturen, så kommer det frem at vi som Euklid definerer et punkt adskilt fra et 
annet, og bare det punktet, som i videre sammenligning viser at det ikke kan deles og ikke har 
utstrekning. Om de har utstrekning så vil det bli forskjell på en av de tre koordinatene om de ikke er 
ett og samme punkt. Alle lengder vil da egentlig være et punkt mindre enn den oppgitte lengden, og 
som er origo-punktet som mangler som kunne vært felles i en kontinuitet. 
 Men de er oppdelt og endelige former! Slik er også tallet i matematikken. At hvert tal uansett 
hvilket har ikke lengde-koordinater, utstrekning, og gjelder liknende for adskilte endelige punkter av 
kun en destinasjon som ikke kan endres, Man kan tenke seg at det flyttes til et annet sted, men neppe 
hvordan det skjer. De beholder utstreknings-løsheten som tallet og punktet.  
 Når dette benyttes i geometrien og i matematikken på samme måte, og for fysiske formler og 
størrelser, så tvinger de utstrekningen av former og virkninger til ikke å ha utstrekning selv, eller 
bevegelsesevne som del av for-flyttbar mulighet, og da må de inn med en mystisk kraft som gjør 
operasjonene, etter et vipps-system, plutselig skjedde det, også der tanken er plutselig så skjedde det 
bare: Årsak en mystisk kraft! 
 Fordi punktets definisjon, tallets definisjon, og videre slik som oppfatningen til Platon, at vi 
har uendelig med evige og absolutt uforanderlige former, som kun stokkes om, slik som stillbilder i 
film som ved en viss hastighet virker som bevegelse, gjør at slike ideer, forestillinger, oppfatninger 
av tilværelsen uten ide om hvor punktet kommer fra, tallet kommer fra og av, eller virkninger kommer 
av, så oppfatter da disse verden i samtidspunkter, og alle hendelser som utskiftninger av pixler, 
punkter i moderne populær-tilstand som på en dataskjerm eller en filmrull. 
 Men det er klart at det er stor hastighetsforskjell på hvilke dyr og mennesker som oppfatter 
disse stillbilder eller ikke i forskjellige hastigheter. I snitt er nevro-fysiske nervesignaler sterkt 
tilknyttet forskjellen mellom synsinntrykket og bevissthets-opptaket av detsom skjer fra tilstand til 
tilstand. Og denne virksomheten er skyldig i stor del av den aktuelle forsinkelse av inntrykk som 
kommer inn. Men uten sammenligning så kan vi ikke få noen enkelt-inntrykk!  
 Altså kommer inntrykk inn i en sfære i et visst forhold og interaksjons med denne sfæren, de 
andre enkeltinntrykk, viss virkningsløshet ikke er tilfelle for da ville ikke bevisstheten ha oppfattet 
dette og sette det i en relasjon, for eksempel interaktivt. Dette kan jo ikke piksel-teorien eller 
punktteorien forklare, mens en kontinuitets-differensial kan gjøre dette! 
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Bevissthetens preferanser 
 
 Bevissthetens preferanser, eller de fysiske preferanser, er i seg selv ikke nok til å skape bevisst-
hetens plattform. Her må det styrke, energi, felt-virksomhet og kontinuitet inn i bildet samtidig, både 
som tid og virkning, fordi ellers kan ikke bevisstheten se for seg det vi kaller flere samtidig, og 
sammenligne disse, se forskjell som likt, ulikt, kjent og ukjent, og da har vi ingen bevisst forestilling. 
Forestillingen må ha sine preferanser og virkninger.  
 Så bevisstheten og det fysiske sett slik kan ikke være årsaken til eksistensen og drivkraften 
slik Aristoteles mente. Driv-verks-funksjonen, og styrke, preferanse-grunnlaget slik som danner 
mer, passe balanse, mindre av alt, må eksitere som funksjon i det tid, bevegelse, virkning, styrke 
og dimensjoner, rom, dannes, eller som basis i tilværelsen. Plass og energi. Uten dette vil ikke 
hendelse, eller årsak og virkning gi noen funksjon, men være utelatt. Mening og årsak-virkning, plan 
eller basis-funksjon, gud eller natur, da alt dette vil være borte.  
 Forskjells-funksjonen gjelder for virkning, tid, bevegelse, styrke: Påtrykk. Og referanser som 
former, bevisste forestillinger og de prosesser som skjer bevisst og fysisk. Da forskjellene rom, tid, 
bevegelse og styrke kan tenkes i en total-forskjells-funksjon fordi de alltid er i samme punkt og 
kontinuitet, bevegelse eller virkning, hendelse, at noe kan skje, gjør at vi kan anse at forskjell i alle 
fall gir romutstrekning og bevegelsestid gjennom samme funksjon. 

Da bevegelse og virkning ikke kan forklare rom, utstrekning, dimensjons-differanse, størrelse, 
vil vi sitte tilbake med at bevegelse derimot kan hjelpe rom til vekst, og at rom-vekst, utstreknings-
forskjellen, kan hjelpe tid og bevegelse, virkning frem som hendelse i rom-utstrekningen. Da de er i 
samme punkt, og kan tenkes som en total forskjells-funksjon betyr dette at en og samme 
differensierende differensialfunksjon kan danne rom og bevegelse som samme vekst-funksjon, og da 
endringen, bevegelsen, veksten, ekspansjons-funksjonen da også kan anses i samme funksjon som 
drivkraft-funksjonen. 

Uten denne funksjonen kan ikke differanse, det vil si preferanse-dannelse, former, fore-
stillinger, ideer, bevissthetens sammenlignings-funksjon, eller fysiske preferanse-dannelser dannes 
eller skapes. Heller ikke kraften. Styrke.  

For at vi skal ha forestillinger fra at forestillingen ikke var tilstede bevisst, så må det skje en 
endring, en forskjell. Det samme gjelder for at vi skal ha forskjellige forestillinger eller forestillinger 
om de enkelte deler som forestilling. Men det forklarer ikke hvordan bevisstheten kan oppdage 
forestillingene, eller at forestillinger bytter plass, eller at bevisstheten forstår og kan sammenligne 
forestillingene.  

At vi får frem forestillinger, bilde, film, følelses-forskjell, behovs-forskjell, er heller ikke det 
vi finner vanskeligst å forklare. Vi kan alle tenke på et film-lerret eller en holografisk laser som skaper 
et 3-dimensjonalt eller 4.dimensjonalt bevegelig bilde, form, figur. Det som er vanskelig er 
resonansen, måten vi forstår, sammenligner og får den bevisste virkningen som et kontinuitetsbilde, 
eller sammenligningsbilde av det foregående og det neste.  

Dette forklarer ikke begrepet forestilling eller scenen, teatre, etter-apingen, etterligningen noe 
om. Gjentagelsen er fult mulig. I nesten alle former. Det er at vi får den bevisste bekreftelsen av flere 
sammenligninger til den prosessen som har forestillingene i seg som utskiftende prosesser. At alt bare 
er forestilling, at styrke er forestilling, at smerte som mange mener er kunstig effekt, er slikt som 
mangler effekt-forklaringen som en virkelig egenskap.  

Den er tilstede funksjonelt og virkende, og kan måles i styrke, mens bevissthets-styrken kan 
være annerledes. Vi kan vende oss til smerter i en viss grad. Men uansett så er effekt og styrke en 
effekt av virknings-funksjonen. Denne fungerer både fysisk og bevisst forestillings-bart. 
Bevissthetsprosessens bevissthets-effekt er ikke forklart ved at vi kun gir dette et navn slik som 
forestillinger. Her kommer Hegel til kort. Og enhver som faller inn under samme forestillings-begrep 
uten en videre kritisk analyse og videre undersøkelse av bevisstheten. 
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Bevissthets-prosessen 
 
 Sammenhengende, kontinuerlige prosesser i differensial-kraften gjør at vi i utgangspunktet 
ikke kunne ha skilt ut en eneste prosess til sammenligning av annet, det forrige eller det neste, om 
hva som er rom og hva som er bevegelse og hva som er former og spesielle hendelser.  
 Takket være balanse-tilstander der d-funksjonen kan danne preferanse-forskjeller, 
lagrings-stasjoner, så kan vi danne et inntrykks-bilde, som kan sammenlignes med et annet inntrykks-
bilde og avgjøre forskjellen likt og ulikt, som kjent, ukjent, forstått, ikke forstått, mystisk eller logisk. 
Altså alle logiske variabler. Å sammenligne! Gjenkjennelses-funksjon oppfattet, husket. 
 Men slik stasjonær sammenligning er hele tiden i drift, der balanse-opp-hopninger, altså 
hastighets-løkker, da kan få frem tidsforsinkelser og treghetsmomenter, formdannelser, styrke. Dette 
må samles av et lignende struktur-system og dette systemet kaller vi bevisstheten, slik at alt ikke bare 
oppfattes som en ensidig gjennomgang, at alt er gjennomsiktig uten noen form. 
 Noe må tas opp slik som form-endring ved bevegelses-hendelser vi oppfatter, ellers ville 
bevissthets-prosessen ikke kunne oppfattet forskjellen mellom noe som skulle bevege seg sakte og 
annet som beveger seg fort i samme oppfattelses-bilde. At et kraft-felt med slike oppfattelser har ring-
virkninger, eller utstrakt virknings-felt, må det ha, fordi det som sammenlignes er interaktivt, altså at 
hendelsene i hvert øyeblikk som vi oppfatter det som, blir registrert som differenser i hastigheter 
mellom akkurat de bevegelige objekter i det fysiske landskap som proporsjonale bevegelses-forhold 
mellom bevissthetens objekter også. Eksakt er derimot relativt begrep. 
 Og slik må flere slike øyeblikks-bilder som vi kaller det ha interaktivt felt mellom hverandre 
som sammenligner retning og form-endring, lignende avstandsbilder der vi ser noe som virker mindre 
i størrelse når noe kommer på avstand fra oss. Dette oppfatter bevisstheten. Det betyr at flere 
sammenlignende bilder operer samtidig. Det betyr også at det må inn stasjonære bilde-former, selv 
om stasjonene er i drift og i energi-endring, eller i felt-størrelses-endringer, at referansene er inter-
aktive i sin samlede sammenlignings-prosess av sine anskuelighets-bilder. 
 Det spiller ingen rolle om vi her henviser til ånd eller materie, abstrakt eller konkret. Helt 
likegyldig. Inter-aksjonene som felt-styrke og aktivt mellom preferansene er nødvendig både i enkelt-
bilder og mellom enkelt-bilder.  
 Om ikke bevisstheten ved hjelp av formene slik som lignende Differensial-kraftens hastighets-
løkker, som er relative endringsvirkninger, så ville vi ikke ha preferanser som kunne sammenlignes 
med hverandre hverken i enkeltbilder eller i driften av sammenheng i flere bilder slik som når vi 
følger med noe som beveger seg, og eventuelt fra erfaringer med retninger kan forutse hvilken vei 
noe tar, og dette kommer ikke intuisjonen, anelsene våre heller unna, selv ikke de klare bilder av 
sammenhengen, klar-syn!  
 Dette er interaktive felt-sammenlignings-bilder, fordi referanse-virkningene viser sammen-
lignings-forholdene mellom hverandre, og ikke bare den enkelte sak. Dette betyr at bevisstheten er 
innvendig klar over prosessen. Dette stemmer ikke med at sakene er kun avgrenset. Bevisstheten 
oppfatter kontinuiteten selv om vi har preferansene, slik som avstander i rom, i hendelser og 
formendringer. Men det skal også en størrelses-grad til for at vi bevisst merker forskjellene.  
 Vi har sett at matematikere og geometri-eksperter, fysikere, forskere, streker opp linjer, 
skraverer flater eller lar animasjons-programmer gjøre dette, tilsetter farge, likedan i billedgjørelse av 
romslige figurer og 4d-animasjoner: Grunn, at flateinnhold og romslige forhold ikke tenkes annet enn 
punktvis, eller:  
 At vi ikke klarer å definere dette, annet som at vi sir at det er sammenhengende. Denne 
sammenhengen er det som vises ved skravering. I det bevisstheten får frem en flate-forestilling som 
er helt sammenhengende, så nytter det ikke å vise dette med linjen eller med punkter.  
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 I slike tilfeller oppstår kontinuiteten fordi bevissthetens funksjon oppfatter kontinuiteten, selv 
om den ikke er definert. En alminnelig oppfatning er den at alt er delt opp i punkter, mens vi setter 
slike sammen i en bakenforliggende kontinuitet. Dersom ikke kan vi ikke gjøre punkt-endringer, fra 
og til det neste. 
 I sanseorganer til dyr og enkelte mennesker finner vi ut at det er normalområder av størrelser 
som oppfattes i hastighet og i endring, også i styrke, energi, mens som sagt de enkelte arter og enkelte 
mennesker har super-egenskaper eller ekstremt trege egenskaper, da de oppdager lys-frekvenser og 
lyd samt vibrasjoner som andre arter ikke kan. To mennesker kan altså stå ved siden av hverandre, og 
i en viss belysning mister den ene oversikten mens den andre klarer å ta seg frem ogfemdeles ser 
forholdene som en kan orientere seg etter.  
 Mange blinde er i stand til å merke forskjell på terrenget ved hjelp av lyser. Vi kan godt påstå 
at vi har dårlig luktesans, og ikke merker det som en annen test-person merker av lukt og retning. 
Men om vi er ute på byen, og det steikes vafler, annet godt som lukter, så sier en i flokken, Åh, jeg 
fikk lyst på vafler, og så går hele gjengen mot stedet der dette skjer. Til mer ubevisst vi er på behovet, 
jo mer instinktivt ut fra sanseorganer styrer vi i slike retninger til og fra slike områder. 
 Om vi bruker de matematiske og eldre bilder av hvordan vi psykologisk eller fysisk, eventuelt 
bevisst oppfatter ting i naturen, så kommer det frem at vi som Euklid definerer et punkt adskilt fra et 
annet, og bare det punktet, som i videre sammenligning viser at det ikke kan deles og ikke har 
utstrekning. Om de har utstrekning så vil det bli forskjell på en av de tre koordinatene om de ikke er 
ett og samme punkt. Alle lengder vil da egentlig være et punkt mindre enn den oppgitte lengden, og 
som er origo-punktet som mangler som kunne vært felles i en kontinuitet. 
 Men de er oppdelt og endelige former! Slik er også tallet i matematikken. At hvert tal uansett 
hvilket har ikke lengde-koordinater, utstrekning, og gjelder liknende for adskilte endelige punkter av 
kun en destinasjon som ikke kan endres, Man kan tenke seg at det flyttes til et annet sted, men neppe 
hvordan det skjer. De beholder utstreknings-løsheten som tallet og punktet.  
 Når dette benyttes i geometrien og i matematikken på samme måte, og for fysiske formler og 
størrelser, så tvinger de utstrekningen av former og virkninger til ikke å ha utstrekning selv, eller 
bevegelsesevne som del av forflytt-bar mulighet, og da må de inn med en mystisk kraft som gjør 
operasjonene, etter et vipps-system, plutselig skjedde det, også der tanken er plutselig så skjedde det 
bare: Årsak en mystisk kraft! 
 Fordi punktets definisjon, tallets definisjon, og videre slik som oppfatningen til Platon, at vi 
har uendelig med evige og absolutt uforanderlige former, som kun stokkes om, slik som stillbilder i 
film som ved en viss hastighet virker som bevegelse, gjør at slike ideer, forestillinger, oppfatninger 
av tilværelsen uten ide om hvor punktet kommer fra, tallet kommer fra og av, eller virkninger kommer 
av, så oppfatter da disse verden i samtidspunkter, og alle hendelser som utskiftninger av pixler, 
punkter i moderne populær-tilstand som på en dataskjerm eller en filmrull. 
 Men det er klart at det er stor hastighetsforskjell på hvilke dyr og mennesker som oppfatter 
disse stillbilder eller ikke i forskjellige hastigheter. I snitt er nevrofysiologiske nervesignaler sterkt 
tilknyttet forskjellen mellom synsinntrykket og bevissthets-opptaket av det som skjer fra tilstand til 
tilstand. Og denne virksomheten er skyldig i stor del av den aktuelle forsinkelse av inntrykk som 
kommer inn. Men uten sammenligning så kan vi ikke få noen enkelt-inntrykk!  
 Altså kommer inntrykk inn i en sfære i et visst forhold og interaksjons med denne sfæren, de 
andre enkeltinntrykk, viss virkningsløshet ikke er tilfelle for da ville ikke bevisstheten ha oppfattet 
dette og sette det i en relasjon, for eksempel interaktivt. Dette kan jo ikke pixel-teorien eller 
punktteorien forklare, mens en kontinuitets-differensial kan gjøre dette! 
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Biologisk Aktivitet. Smerte. 
 
 De biologiske, eller om vi vil, de organiske stoffer, kunne være med å produsere energi, styrke, 
som virker som for eksempel smerte. Vi kan lett forestille oss at de normalt kjemiske til-
grunneliggende akselerasjonstyrker som virker som negative og positive id en forstand at denne 
styrken reguleres i takt med kvanteverdiene, og overflate-spenninger i samme takt slik at vi får baser 
og syrer om det er for lite eller for mye i forhold til en mer nøytral binding, og som virker likedan i 
mineraler, stein, fjell, jord, vann, og i de organiske forbindelser slik som metan, små hydro-karbon-
forbindelser som de minste fettstoffer, sukkerstoffer, og de enkleste proteiner som kan dannes likeens 
fra de mineralske forekomstene.  

De organiske forbindelsene med hydrokarboner er lette og også veldig energi-påvirket, slik at 
temperatur og lys virker stillingsendrende i slike molekyler, hvilket gjør disse hydrokarboner til svær 
fleksible spennings-for-flyttere. Dette innebærer at de kan omstille seg og danne flere kjemiske 
forbindelser enn det vanlige mineraler kan. Omstillingshastigheten er stor og radikal i forhold til 
mineral-rikets omstillings-mengder.  

De danner lett forbindelser mellom hverandre, og de kan uten at det er genetisk aktivitet til 
stede, gjøre de samme molekylendringer som gener kan, men det er ikke så strukturert og varig som 
genetiske systemer hos DNA og RNA. Disse kan også reagere kraftig og fort, men celleforholdenes 
sporstoffer og flere andre organeller holder dem i sjakk, eller om vi vil en interaktiv ro i forhold til 
endringene de ville hatt til vanlig ellers.  
 De kjemiske organiske stoffer er som de mineralske stoffer ellers, alltid med en 
spenningsstyrke og gravitasjon som korresponderer energiene med hverandre slik at det gir 
spenningsnivåer, eller ladnings-nivåer i alle tilfeller de opererer som. Følgende er at den samme 
akselerasjons-loven for styrker kan variere i takt med de store endringene som organiske forbindelser 
kan danne, og som er årsak til at de kan gjøre et stort mangfold av logiske bindinger med andre 
lignende molekyler. De bygger altså lett mer komplekse bindinger.  

Om vi hopper frem til en utviklet celle med DNA og RNA i seg, slik som de enkle ur-bakterier, 
eller enkleste bakterier, så virker ikke dette som en uendelig vanskelig prosess å få til. Flere 
forklaringer og kunstige tester har ført frem til dannelse av slike ut fra laboratorie-eksperimenter som 
ikke har livsformer der fra før av. Det har også lykkes å bygge en nervecelle via en 3d-skriver. 
 Inne i en slik celle kan de enkle atomer som ioner, men også molekyler som ioner, danne 
negative og positive spenninger, som det vi kaller PH, lignende surt og søtt. Vi kaller det kjemisk for 
baser og syrer. Om en bakterie, men også tenkt videre som en høyere utviklingsprosess med mer 
komplekse organeller, også flercellede organismer, så vil vi kunne tenke oss at disse har mange slike 
stoffer som virker som baser og syrer inne i cellen.  

Om en bakterie eller en plante har mye av base, kan dette nøytralisere syrer som kommer nær 
cellen, men også frastøte basiske stoffer som cellen ikke har godt av. Videre kan et overskudd av syre 
i cellen virke frastøtende på syrer utenfor, og samtidig virke nøytraliserende på baser som cellen ikke 
har godt av. På denne måten kan to forskjellige bakterier, eller to forskjellige planter, fint kunne få 
egenartede forhold til hvilke syrer og baser de slipper inn som de tåler normalt, mens de vil bukke 
under om det kommer stoffer som de ikke kan regulere slik.  
 Poenget er at vi ikke trenger å gå til genene for å være sikre på at utvalgsmekanismer fungerer 
selektivt i forhold til miljøet, eller de indre prosesser i cellen, eller prosesser utført av organiske 
molekyler. Det som er spesielt med disse organiske stoffene er mangfoldet og lettheten de har med å 
bygge strukturer ut fra deres lett-påvirkelige energi-omstillinger fra for eksempel lys og varme, stort 
sett temperatur-forhold. På den annen side vil DNA og RNA virke svært regulerende på de indre 
aktiviteter i cellen fordi de lett kommuniserer med hverandre kjemisk i forhold til andre organeller 
eller molekyl-forbindelser.  
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Stort sett så går dette ut på at endringer kan skje i et ellers stabilt DNA som igjen er regulert 
ved at de kjemiske forbindelser i cellen forhindrer at DNA aktiviserer for dobbeltbygninger som det 
ellers ville gjøre automatisk om det er organisk materiale rundt dem som de kan bygge av, og det er 
det nettopp overskudd av i en celle. Tilsvarende, nærmest giftige molekyler hjelper til å holde DNA-
ets kopieringer i sjakk. Men ved gitte signaler, molekyler, påvirkninger så omstiller disse kjemiske 
forbindelser seg slik at en kopiering skjer, gjerne med kun en celledeling, men det kan også skje 
mange celledelinger av det samme.  
 Om en celle, en bakterie, en plante, slik sett danner mer eller mindre baser og syrer, så vil 
dette kunne virke svært frastøtende på andre syrer og baser, eller kraftig nøytraliserende, at en tåler 
miljøer som en ellers ikke ville tålt, men samtidig er det fare for at samme reaksjon fra slike celler, 
bakterier eller planter vil virke giftig på andre organismer. Det kan også være at de danner spisser av 
kalk eller annet som virker som torner. Disse kan vi skade oss på, men slike torner kan i enkelte 
tilfeller også være giftige, eller være bidragsgivere til å danne kjemiske stoffer som gir andre 
organismer svakere forsvar mot andre mineraler eller bakterier, virus.  

Over tid vil reguleringen av gen-forandringer og forholdet mellom RNA og DNA kunne sette 
opp endringer i sekvensen sin som igjen er regulert av syrer og baser som gir sin del av omstokking 
av gener som kan gi produksjon av flere syrer eller baser, eller være nøytraliserende i forhold til 
omgivelser rundt seg. Da vil slike endringer eventuelt kunne bygge opp bedre forsvar mot 
omgivelsenes innvirkning som et av resultatene. Det kan også feile, gi defekter og skadelig 
virksomhet for en celle. Det samme gjelder jo i alle cellene hver for seg i en menneskekropp eller et 
menneskeorgan. 
 Når vi gjennom elektroner og protoner, baser og syrer, får virkninger der nerveceller eller 
trykkendringer skjer i en kropp, så sendes det ut en sterkere styrkevirkning fra et atom, ion, molekyl, 
baser og syrer, som gjør at elektroner oftest vil vandre lignende strøm i en kobberledning. 
Overskuddet eller mankoen vil få et elektron til å gå den ene eller den andre veien mellom elementer 
i en kropp. Nervecellene reagrer lett med slik elektron-transport, og virker til å være produsert nettopp 
fordi en manko eller et overskudd har tvunget en slik kobling frem av molekyler. Stort sett for at det 
virker kommunikativt. Regulerende.  

Eksempel er at små cilier fester seg sammen og danner en nervetråd som kan trekke seg 
sammen slik at organismen kan bevege seg, eller at en større samling celler ikke får vann eller næring 
uten at en slik sammentrekning kan bevege, sirkulere og derfor få næring og vann inn til andre celler 
som er innenfor de ytre cellene. Tarmsystemet vårt er slik, og nær dette har vi koblede celler eller 
celletråder som har en fast nervecelle med en meget lang slik tråd, en nerve.  
 Uten at denne nerven har noe signal så kjenner vi ikke noe. Om vi mangler denne nervecellen 
kjenner vi heller ikke noe. Er det brudd i en slik nervecelle registrerer vi ikke hendelser nedenfor 
bruddstedet. Fantom-nerver tar vi opp senere fordi dette er snakk om identifikasjon av bruddsteder 
eller signalvirkninger bygd på den nerven som er kuttet.  
 Vi har nervesentere der mange slike nerver møtes, for eksempel fra ben, armer og til ryggrad-
margen, nervemargen i ryggen, som kan gi direkte refleksbevegelser uten at vi har en bevisst 
avgjørelses-mulighet, valgmulighet til å påvirke dette. Om nervesenteret skades kan det gi varige 
smertesignaler. Om nervesenteret skades kan det også utelate å ta imot nervesignaler, eller utelate å 
sende smertesignaler videre til en følsomhetsgrad eller bevissthetsgrad av smertestyrke. Om nerver 
som går til hjernen er kuttet, kan ryggmargen trekke til seg armen eller benet allikevel.  

Her sies det at flere slike ryggmargceller er nerveceller som minner er lignende de hjerneceller 
vi har, og slik sett at de kan lære, huske, hendelser til siden i lignende tilfeller, eller skape en ny 
reaksjonsteknikk i forhold til ett fall og andre erfarings-bevegelser.I visse deler av området mellom 
ryggmarg og storehjerne er det stor kjemisk aktivitet og signalgivning når det er snakk om lyst eller 
smerte. Også i deler av pattedyrhjernen.  
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Av en eller annen grunn så virker disse som selektive for hvilke signaler som er akseptable 
eller ikke bygd på både arv og erfaring og knyttet opp mot alle våre sanseorganer. Om hva vi kan like 
eller ikke, hva som kan tilvendes og ikke, som statisk eller som endringsbart. Signalene ankommer 
før eller siden til lyst og angst-sentrene.  

Behovene i kroppen, væske, næring, sult, luft, knyttet til organer, blod, hjerte, bevegelses-
aktivitet, samt sansene som vi kan se som behovsutløpende følere for resten av kroppen tilknyttet 
berøringer, bevegelser, smak, lukt, syn, hørsel balanse og det å merke, sanse slikt fra organer, muskler, 
skjellet, blodtrykk, gir før eller senere denne styrkegraden som følsomhet, altså at smerten eller 
lystens styrkegrad når bevisstheten vår.  
 Reaksjonene våre slik fysisk er stort sett en forplantning av styrke, og en slags mot-stands-
virkning eller videre-forplantning gjennom nervesystemet. Styrkegraden ved nerve-enden og 
styrkemengden på signalet, og følsomhetsgraden virker i takt som stigende begge ut fra samme 
hendelsen og bevisstheten virker videre slik. Alt tyder på at behovet, sansen, gir nerven, og videre 
følsomheten en slik grad styrke-overføring som vi kan kalle smerte eller lyst. Har vi behov for dette 
oppfattes det gjerne som lyst og har vi ikke behov eller manko av dette kan det oppfattes som smerte. 
Eller akkurat passe i en rekke tilfeller. Det pågår millioner av nerveceller som merker omgivelsene 
hvert sekund. 
  

Bevissthets-aktiv Meditasjon 
 

Meditasjon foretas i våken bevisst tilstand, tålmodig og konsentrert, og gir gode 
forestillinger og også ro. Denne våkne fornufts-meditasjonen og logiske søken, klarer seg uten 
ritualer, uten okkulte og mystiske handlinger, fordi det ukjente og det kjente er alt implisert i 
oversikten som behandles. At meditasjon kun går gjennom stillhet, ro, søvnig tilstand for å vekke 
opp ny energi avfeies her. Tenkning, søken, undersøkelse, opplysning kan være en aktivt bevisst 
meditasjon. 

Det er mye mere vi kan si om dette som ikke umiddelbart kan hentes fra andre meditative 
tilstander. Men det vil alltid være visse ressurser og bilder som kommer frem fra den mer tanke-
fortrengende meditasjonen. Den lader opp behovs-energi til den våkne bevisste meditasjonen. I 
praktiske handlinger vil sansene og behovene forholde seg aktiv og bevegende til omstendighetene 
på en slik måte at det fjerner noe av kapasiteten til den frigjørende meditasjon og opplysning. Men 
også denne kan lade opp, gi signaler, som gir grunnlag for ettertanke og innsikt. 

Ett kritisk blikk på Dialektikk. 
 Dialektikken har i moderne tid fått en forhøyet oppmerksomhet etter Hegels utsagn om dette. 
Denne handler mye om en gitt stilling, et utgangspunkt å sammenligne noe annet med. Når vi tenker 
på kraft og mot-kraft etter Newtons beskrivelser, og senere Benjamin Franklins utsagn om at naturen 
virker nøytral, men vil ha fordelinger som er positive eller negative i forhold til balansen, det nøytrale, 
og at vi kan sammenligne at noe er harmonisk, eller likegyldig, passe, med det vi kaller godt og vondt, 
det gode eller onde, kjærlighet og hat, å like noe eller mislike noe, så virker denne hegelianske 
konklusjon slett ikke så verst. Den forholder seg til både fysiske og bevisste tilstander som viser 
styrke, eller motgående styrker. 
 Før vi kritiserer forholdene vi funksjonelt må ta stilling til rundt begrepet dialektikk, må vi se 
nærmere på hva i all verden det er som Hegel har fått dette fra om vi undersøker historien og læren 
som har vært den klassiske lære, oppdragelse, kunnskap som de tidligere lærde har vært i gjennom. 
Og dette er ikke minst, Platon og Aristoteles lære, hvor de før-sokratiske natur-filosofer spiller en stor 
rolle og den mytiske tiden, og den eldre tidens religioner, til og med sjamanistiske utsagn om slike 
forhold. 
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 Nærmere Hegels levetid, 500 år tidligere, dukker Thomas Aquinas opp med ny-aristotelisk 
tankegang som viser til like mengder inn og ut, konstant energi, likevekt, og drivkraft da lik at kraft 
og motkraft burde korrespondere i lik mengde. Ikke så lenge etter dukker Giambattista Vico opp med 
at lignende spiralform av kraft og motkraft virker som en utviklings-spiral, stadig mot et høyere nivå. 
Prestasjons-krevende. Han det som en logisk funksjon. At alt utvikler seg som bevissthet, moral og 
som fysisk-kulturelle oppfinnelser, teknologisk. Og mange setter utvikling i sentrum etter dette.  
 I kjølvannet av Aquinas og de nye greske skrifter fra gammelt av som kommer til Europa etter 
1453, tyrkisk og muslimsk invasjon, så dukker også ideene fra gammelt av om å kjenne seg selv, og 
andre realiserings-ideer fra Aristoteles, Sokrates og andre, og her kommer først Montagne inn med 
selv-realisering, og utviklings-perspektiver som Giambattista utvikler videre. Utvikling kommer etter 
dette til å stå for de nye syn, fra esoteriske til de nye vitenskaper om naturen. Utviklings-begrepet er 
altså en slags ny-rnnesanse for ideer om stadig høyere viten, og utviklings-teorier, samt evolusjon. 

Når så Newton hevder kraft og motkraft som fysisk oppførsel, at slik virker det fysiske, med 
like mengder av hver, så er dette først en arbeids-modell som gjelder når vi undersøker hva som skal 
til for å få noe gjort, og at vi måler styrken til det som skal løftes. Newton sier ikke at altet, hele 
tilværelsen rett og slett er kraft og motkraft eller kan måle dette. Men forståelsen peker denne veien, 
og vi sitter igjen med et absolutt inntrykk av at det er dette han mente, og som vi lett selv kan mene. 

Spinoza, Bruno, har sett tilbake på de før-sokratiske natur-filosofer, og kommet til den 
konklusjonen at altet, eller alt, er en virkende kraft. Denne ser Spinoza til og med som en logisk 
virkende funksjon. For helhet og del i en kontinuitet. 

For å kunne forstå forholdene på denne måten har Hegel, også Spinoza og Newton, måtte se 
tilbake på tidligere utsagn om likevekt, overskudd og underskudd, kraft og motkraft, like og ulike 
innenfor en fast mengde kraft, energi, eller virkning fra tidligere tenkere. Vi konsentrerer oss om 
Newton og Hegel, med hjelp av Giambattista og Kant.  

Hos Giambattista og Kant dukker nemlig begrepene ny syntese opp. Hos Vico virker dette 
aktivt, virkende, mens hos Kant kan det samme virke passivt, statisk i mange tilfeller. Tese og anti-
tese innføres av Kant som mot-virkninger, motsatser, utsagns-konflikter. Og Kant nevner også 
syntesen eller en ny syntese ut fra dette. Men det er Hegel som setter et fast regelverk om dette som 
tese, anti-tese som gir syntese som all verdens virksomhet. Som nettopp dialektisk. Bevisst og fysisk, 
men hos Hegel, egentlig bare bevisst, ved begreps-apparatet, kalt forestillinger. Alt, også fysisk og 
bevisst, er bare forestillinger. 

Hva sa så de gamle filosofer, videre Platon og Aristoteles, om lignende forhold? Hos Platon 
finnes bare Bevisstheten, åndsformen, nært opp til en kraft-utlegning. Hos Aristoteles fordeler 
bevissthet og natur seg som to adskilte funksjoner som begge er til stede, men er anlagt av en 
bevissthet for hvilke veier dette virker. Natur og menneskelig bevissthet er så overlatt til sin drift 
videre med de konflikter og forenligheter dette innebærer. 
  

Beviselig, logisk deduktivt. 
 
 Dersom det er den absolutte totale forskjell, fra det forskjells-løse intet, så er det i alle fall 
sikkert, beviselig, logisk deduktivt, at forskjellen utstrekning virkelig finnes, både som lik fysisk 
naturs rom-utstrekning, og som forestilling, begrep, husk, gjenkjennelse av likt og ulikt som kjent 
og ukjent og som bevissthetens sammenlignings-funksjon som bygger på det samme.  
 Men også at ideen  om at slik utstrekning bare er forestilling fordi en ikke finner bevistthets-
funksjons-referansen, eller ikke forstår noe av den, og heller ikke grunnen til rom, utstrekning, 
og heller ikke hvilke holdepunkter vi skal ha for noe annet enn at dette bare er bevissthets-begrep, 
og at sammen-ligning mellom virkelig utstrekning og bevisst utstrekning derfor forsvinner, i og 
med at vi beholder at vi er bevisste og at rom-utstrekning er en forestilling vi har, forstått som kun 
bevissthet som den eneste virkeligheten et menneske har.  
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 Men vi vet at det skjer praktiske saker, slik at vi kan knytte ganske mye energi og bevegelse, 
avstand og tetthet, slit og arbeid sammen, slik at vi kan si vi gjennom sanser, alle behov, har overvekt 
av sannsynlig logisk deduktiv mulighet for at utstrekningen og formene finnes, både inne i oss, 
organer, transplantasjon, føde, i betydning at former finnes utenfor oss også. Det er også logisk 
deduktivt at former som er utstrakte finnes og at dette er foranderlige former. 
 Videre vil i alle fall den fysiske tid som prosess i det nevnte, som det neste i avstand og 
bevegelse og formendring, som virkning og videre bevegelse, være i den fysiske tid, og den fysiske 
prosess fra start ti slutt i alle prosesser, og som den romslige årsak og virknings-rekkefølge, selv om 
formene, objektene er interaktivt relativt knyttet sammen i utvekslinger. 
 Videre er det logisk deduktivt at bevegelse også må finnes av samme grunn, og at 
kombinasjonen i alle samme punkter gir dette som en vekstvirkende funksjon, og med alle logisk 
deduktive former, så vil dette også ha egenskapen ekspansjons-funksjon som indre funksjon, og som 
da gir et absolutt trykk.  

Det gir videre logisk deduktivt at utveksling-funksjon finnes, og når det må være like mye av 
den samme funksjon over alt, så må også denne utveksle i likevekt, balanse, i like store mengder av 
alle funksjoner, aspekter slik differensial-funksjon har i hvert punkt. Det er ingen tvil om at vi finner 
holdepunkter for balanse og likevekt, og tilsvarende ytelse, mot-ytelser, gjennom erfaring med 
naturen. Til og med det å føle seg passe mett, tilfredsstilt, er slik. Hvorfor skulle vi søke, lete, finne, 
om vi bevisst, fysisk, eller gjennom andre behov, følelser, trygghets-grad, følte oss tilfredsstilt. Søke, 
lete, finne er sammenligning, altså for sorterings-funksjoner. Valg og utvalg, tvang eller ikke. 
 Grunnen er også her at forskjellen gir like og ulike, alle de logiske variablene som del av 
forskjells-egenskapen, med: eller, og, enten-eller, både-og, ikke-og, ikke-eller, er lik, er ulik, gjenta 
(en gang til samme av hva, slik som det neste og det forrige eller av en lik eller en ulik, teller og 
random teller, og hvis som alternativ lik, og der disse fungerer som utvalg, switch, skift, og som valg-
funksjoner), i rom, i tid, i bevegelse, i fysiske og bevisste sammenlignings-funksjoner, som passer 
sammen og ikke passer sammen, der mindre og mer fungerer for slike tilfeller, og at likevekt, balanse, 
tilfredsstillende nok, er felles egenskaper gjennom forholdet til begrepet at noe passer sammen eller 
ikke. Likt, ulikt, med det fysiske eller som bevisste behovs-oppfyllelser. Begge deler samtidig. 
 Begrep som ytre og indre verden er kunstig fremstilt: Vi merker ikke noe mer forståelig av 
følelser, behov, bevissthets-funksjoner enn det vi gjør av fysiske funksjoner, uansett hvor mye rarere 
det ene virker i forhold til det andre.  

Begge deler er sammenligning, og målet er sortering som orientering og oversikt i bevissthets-
prosessen. Begge deler, indre og ytre verden betraktes ovenfra. Vi skiller spesielt mellom det som er 
samlet på oss, i forhold til det som ikke er på oss eller i oss. Både det å gå inn i natur-prosessene og 
det å gå inn i bevissthets-prosessene er krevende.  Gå inn i oss er bare retnings-forskjell fra å gå til 
det utenfor oss. Stort sett er det vi og verden, uansett hva vi sikter til da.  
 En tale til uansett bevissthet, livssyn, til alle matematikere, fysiskere, geometri-eksperter og 
de som jobber med alt dette i den fremste forskning og viten på områdene, og som like godt kunne 
vært en tale til bevissthet og fysisk natur, eller til ånd og materie, eller all energi overhode; ER: 
 At om vi setter frem et tilfeldig tall eller forskjell, uavhengig av det forrige, slik at vi får rom, 
tid, bevegelse, energi, bevissthetsfunksjoner, adskilt, så vil dette bety at det neste sin størrelse eller 
destinasjon ikke er bestemt. Slik vil alle de neste og forrige virke i forhold til hverandre. Hverken et 
kaos eller kosmos kunne bevirke noen sammenheng eller årsak og virkning i dette tilfelle, og som 
avbrudd mellom former vil det heller ikke fungere som tall, utstrekning, geometri, der nettopp 
utstrekningen av punkt eller tall ikke finnes slik at det blir kontinuitets-brudd. 
 Ett slikt kaos og et slikt kosmos, ville ikke fungere, bli splittet, aldri ha noen sammenhengende 
tilværelse eller årsak-virknings-sammenheng! 
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 Dette gjelder også for random telling og geometrisk punkt, linje-forklaringer: At random 
likeverdig romtid som det neste eller det forrige gir ingen årsak og virkningsrekkefølge eller det vi 
kaller en orientering av noe eller en bevisst oversikt. Kort sagt vil ingen verden som kaos eller kosmos 
henge sammen da heller, så alle former som vi har nevnt så langt tilintetgjør ethvert kaos og kosmos 
som funksjonsmulighet til bevissthet og fysisk natur, eller andre sammenhengende funksjonelle 
verdeners årsak og virknings-sammenheng. 
 Da går vi over til tilfelle der Kaos er sammenhengende, men som uro. Uro er ikke videre 
definert, men tenkt tettliggende, kontinuerlig, der vei, bevegelse og uro, uavhengig av stoff, eller der 
virkningseffekten til oppstandelsen av uro, ikke gir noen logisk funksjon, og heller ingen mystisk 
funksjon, som binder uroen sammen i likevektige formasjoner som utvekslinger.  
 Årsak er ikke forklart, og om vi bare har uro, eller bare har bevegelse, så gir ikke dette 
utvekslinger. Men det logiske er at bevegelse gir utvekslinger i en kontinuitet. Denne formen gir 
allikevel både hos Einstein og hos andre, ett isolert kaos, men ikke et isolert kaos som ordner seg, 
som ikke viser balanse, interaktivitet i form av orden og ligner bare de tilfeldige objekter i 
bevegelsesrom, kun mekanistisk tankegang, eller at alt virker like mye som en konstant uformet 
vibrasjon. 
 Dermed sitter vi igjen med kosmos og kaos som bygger på samme produkt av slike begrep i 
samme punkter og kontinuitet overalt. Dette innebære det vi kaller isolerte selvregulerende kaos-
tilstander og kosmiske tilstander der det finnes en funksjon som binder alt sammen i en lik utveksling 
med fungerende årsak og virknings-sammenheng. Her må rom, tid, bevegelse og energi være i like 
mengder like hverandre i alle neste punkter og kontinuitet, men at det utveksler i forskjellens 
kontinuitet som en forskjell fra seg selv, der alt som skjer allikevel vil fortsette å være balansert. 
 Finale 

Dette er det kun differensialfunksjonens virkningsbeskrivelse som logisk funksjon som klarer. 
Fordi her vil interaktivitet og kontinuitet henge sammen, noe som er ubegripelig for de fleste, men 
denne vil utveksle balansert og gi oss de kosmiske balanse-forhold, formler, og vil gi oss at samme 
energi inn og ut og dets bevegelses-sum-prosess i kaotisk tilstand kalt selvregulerende vil fungere 
som et balansert utvekslings-system som vi nettopp ikke klarer å få full oversikt over.  
 Selve utvekslingsprosessen er altså vanskelig å forutse nøyaktig, og dette er problemet 
meteorologer og kvantefysikere har, men er likedan problem med elektriske, magnetiske og 
mekaniske systemer, at ting kommer i resonans eller avviker fra det alminnelige årsak-virknings-
forløp vi har ferdig kartlagt, men at energiene fremdeles stemmer i prosessens overslag. Nå påvirker 
alt hverandre spesielt når de er nær hverandre. 
 Det er bare når, slik som i Differensialkraften der alle faktorer som rom, tid, bevegelse, energi 
er i like-ens mengde, og lengde i punktet, eller i hele kontinuitetens av en denne funksjonen, at enhver 
posisjon stemmer som like og ulike proporsjonalt og gir balanse i utvekslingen, og det eneste tilfellet 
der forskjellen som like, kan gi oss at 1 = 1 som like størrelser.  
 Det er derfor vi kan beregne like og ulike i proporsjonale forhold, med unntak av at disse i 
praksis er påvirket av hastighets-løkkene mengde og størrelse, som endring av tetthet i trykkrommet 
og partikler. Da finnes likheten der, men en må inn med logaritmer og akselerasjonsfaktorer som 
forholder seg til trykk-motstanden og utvekslingsformen til felt og partikler.  
 Det er derfor Planck og Einstein møtte ett energi-problem, og Einstein løste den tilnærmede 
gåte-faktorens størrelse. Hvorfor denne ekvivalense i rom eller oppførsel, likevekt, vet de ikke.  
 Det andre problemet med kvante-mekanikken og kvarker er helt annerledes, de fungerer som 
ett nytt balansestadiet inne i et allerede balansert landskap, en isolert likevekts-tilstand i forhold til 
gravitasjonsrom-trykket, men som tilsvarende påvirker hverandre når det er små eller store mengder, 
slik som i sorte hull, eller enslige elektroner i rommet, eller lys i endret gravitasjonstrykk, eller da et 
nøytron i vakuum deler seg i et elektron og et proton, og rett og slett danner hydrogen. Kvarkene må 
derfor også være en fordeling av energi i det isolerte balanse-rommet. Det er ikke noe som kan ta 
over eller erstatte deres gravitasjons-potensiale tidspunkt ellers. Samtiden. 
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 At om nøytronets overtrykk deler dette i et elektron og et proton med ny 
balansebevegelsesavstand i forhold til romtrykket, at balansen i rommet er lettere enn det skal være, 
og derfor at disse søker en avstands-orden, så danner de en samling som hydrogen-atom. Men 
fremdeles er både elektroner og hydrogen i ubalanse som må reguleres inn av retninger og objekter, 
som svært reaktive. Det samme skjer når tyngder samles, slik som mange nøytroner i en kjerne eller 
sorte hull kolliderer, at da vil rommet og objektene fordele energiene samstemt med graden av virvler 
som mater hverandre, og det trengs mindre gravitasjon der 1+1 blir 1.95! Feltene fordeler energien. 
 Eksempel DX: Når en stor meteor eller komet kommer nær jorda, så vil atomkjernenes 
masse bli i ubalanse likt som i moderne kropps-scannere som forskyver atomkjernene et lite øyeblikk 
nok til at kroppen sender tilbake et energibilde fra alle steder det scannes med elektromagnetiske 
scannere, og det samme skjer med meteorer og kometer fordi noe gjør disse i ulage og det er 
trekkkraften fra jorda. Dene ubalansen bli ikke gjenopprettet før hele prosessen settes i omveksling, 
utveksling for ny balanse. Gravitasjonen til jorda får kjernene i ubalanse som aktiviserer elektron-
ubalanse og hele kometen blir reaktiv. Her smeller det ikke bare på grunn av oksygen-reaksjon. 
Eksplosjonen kan ikke forklares kjemisk med oksygen-elektron-skall-reaksjonen. Oksygenet blir selv 
reaktivt grunnet de to objektenes gravitasjon, jorda og kometens disharmoni.  
 Dette starter den mer voldsomme prosessen der slike meteorer og kometer eksploderer likt 
som atombomber, og ikke oksygenet. Oksygenet bidrar med flamme, stråling, massemotstand og 
ioner, som er med i akselerasjonen i prosessen. Regnskapet av energi inn og ut er det samme, men 
ikke årsaks-rekke-følgen. Meteoren og kometen er potensielt reaktiv før den møter den store 
oksygenmengden. Kun om objektene er utenfor unnslipningssonen så vil den kunne ta inn balansen.  
 Men normalt virker det slik at den ofte vil revne ved forbi-passering veldig nært. Det hendte 
ved Jupiters kometbesøk. Den ble revet opp lengde før den eksploderte, og endringen i fart og 
gravitasjonen starter oppladningen av den elektromagnetiske ubalansen. Flere kometer nær sola har 
fått samme skjebne. De kan eksplodere uten å gå inn i selve sfæren om tyngdekraften er stor nok, eller 
hastigheten endres nok. Slik sett kan rommet og et enslig objekt bli selvreaktivt i visse tilfeller av 
masse-virksomhet. Dette er med da solene tennes! 
 

Koordinering bevisst. 
Bevisstheten er en klart utviklende faktor i forhold til sanser og behov, driftene, styrkene i oss. 

Følelser. Grunnen er at vi ikke kan koordinere alt når vi blir født der bevegelser, sanser, behov prøver 
seg frem i verden og der tale og andre utrykks-måter må få tid til å koordinere seg. I sanser kan for 
eksempel signaler komme til oss, gå gjennom nervesystemet og nervesentra, og til slutt danne 
koordinering mellom hørsel og syn, smak og lukt, berøringer og hudfølelser, eventuelt balanse.  

Men signalveiene er først ganske isolerte og kan allikevel ha ringvirkninger gjennom kroppen. 
Men ikke like koordinerende som det nervesentrene har med hverandre. Her dannes det stor 
koordinasjon mellom hva vi ser, en bil, og vi hører, en motorlyd, og at hvilke lyder som tilhører hvilke 
synlige gjenstander, slik som et ande-kvakk, et vindsus, susende lyd der vi kjenner vindpustet på 
huden, i ansiktet. Trykk og lyd. 
 I bevissthets-sentraene fungerer det slik at koordinering skjer gjennom først at vi merker en 
sans direkte, eller en slags felles virkning av to sanser, det vi ser og lyd, men at dette finjusteres 
etterhvert. Sanser og behov, lyst og angst til berøringer, det vi merker, fungere slik at styrkeforholdet 
justeres bevisst og at bevisstheten trenger tid for å lære hva kroppen, sanser og behov forteller, ved 
en stadig bedre felteffektspredning av styrkeforholdene og preferansenes virknings-signaler.  

Slik må bevisstheten gjenkonstruere det som kroppen og nervesentrene alt har læret. Men 
dette igjen fungerer slik at den finjustering og tålmodighet som nervesentrene ikke har selv, sanser og 
behov, kan nå finjusteres gjennom bevissthets-prosessen, som er en sammenligningsprosess som er 
grunnløs som bevissthet om ikke bevisstheten kan sende og koordinere sine informasjoner med behov 
og sansesentre.  
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Og selvsagt tid for bevegelse, handling. Svært mye av dette er motorisk, men vi kan bevisst 
sende signalvirkende styrkeregulering til disse sentrene. Koordineringen er en tilpasningsvirksomhet 
mellom hørsels-signaler og synssignalet i bevisstheten, at denne er så korrekt feltregulert som mulig 
ut fra våre behov, livssituasjoner. 
 

Eksempler for feiltolkninger: Fare! 
Personen ser bort 
 Du har sikkert hørt at det å se bort når man snakker kan tyde på at man lyver. Men visste du 
at det er den veien du kikker når du ser bort som avslører om du lyver eller ikke?  

Hvis du ser til venstre betyr det at du henter opp bilder fra den venstre hjernehalvdelen. Men 
hvis du ser til høyre tyder det på aktivitet i den høyre hjernehalvdelen, hvor vår evne til fantasi sitter 
– dvs. at du lyver.  

Så dersom du ser til høyre mot skuffen der du vet at svaret på saken ligger, men at du 
husker svaret selv, da er det rett og slett løgn alt sammen. Løgn. Det er mange grunner og 
følsomhet, hensyn, grunner til å se bort, eller kanskje være opptatt av noe, så dette er spesifikke 
tester og gjelder bare til dels på gata, I 40% tilfelle absolutt ikke.  
Armer og ben i kryss 

Dersom en person sitter med armene i kryss,  
kan dette indikere at hun føler seg defensiv. Hun prøver muligens å distansere seg eller 

beskytte seg selv.  
Eller at man er overlegen, eller fleiper, eller ønsker å bryske seg. 
Hvis hun sitter med bena i kryss,  
kan dette også indikere at hun prøver å distansere seg. Det kan også bety at hun ønsker å 

være i fred.  
Dersom man ikke har armene eller bena i kors signaliserer man at man er åpen, komfortabel 

og vennlig. 
 Pøh! Alt dette er nettopp grunnen til misforståelser.  
Det finnes en gylden middelvei når det kommer til blunking – ikke for mye, og ikke for lite. Hvis 
noen blunker ofte, kan dette tyde på at de kjenner seg stresset eller ukomfortabel. Kan være 
irritasjon i øyet. Men hvis ikke de blunker i det hele tatt, eller blunker veldig sjelden, betyr det ofte 
at de forsøker å skjule hva de egentlig føler.  
 Kropps-språk og hva du ellers sliter med eller higer etter, så kan påvirkningene fra dette bli 
så store at det stort sett sprenger hele det kropps-språklige tolknings-bildets grenser. Men at det kan 
benyttes i en lang rekke saker og tilfeller normal er derimot ofte mer enn 50 % sikkert. Men hva sak 
er det sikkerheten gjelder for. Her kan det sprekke. 
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Tematikk til De forskjellige grener. 

Behov, følelser og preferanse-egenskaper til det som viser seg i slikt 
 
 Sinnsstemninger, lynne, humøret, og samlingen av slike stemninger til en attityde for 
utløsning av en akt som kan være attityde-vekslende: Man påvirkes av seg selv og andre under akt-
utfoldelsen. Og sinns-temningen er ikke den eneste stemningen, og omgivelsene setter sine grenser 
for disse sinns-stemninger og humør, eller forsterker disse til å overtre grenser på godt og vondt.  
 Dette har i stor grad med dømmekraften å gjøre, følelse-stemningen, som samtidig er estetisk 
virkningsgrad. Kvalitative systemer. Behov og sansning er aktuelle tema, og miljø-virkninger og 
andres bevisste handlinger, eller handlings-løshet. Erfaringer og husk. Angst og lyst kan knyttes 
direkte inn i sammenhengen, og så smerter og behag. Finn alle eksotiske begrep på behov og sanse-
smak for å vise sammenhengen. 
 Hvordan kan sinns-stemningen være sinns-stemningen dersom sinnet mangler eller 
stemningen mangler. Stemning er en grad av vedkommende sinns-egenskap, humør, som sinne, lyst-
typene, kropps-behov-følelser, og sanse-opplevelsens smaker på lyst og ulyst, glede, sorg, trygghet 
og angst. Og at det kvantitative, preferanse-formene av bevissthet og fysiske elementer som er med i 
bildet. At vi føler noe selv om vi kjeder oss med dette. 
 Så blir fornuft, logikk, preferanse-egenskaper som en mer logisk og kvalitativ fornufts-
vurdering tatt med i praktiske saker og i kvantitative systemer. Slik sett er etikken og moralen, mer 
regelfast, om den er aldri så uriktig som holdbarhet på mange felter. Men bud, lover, regler, normer, 
er altså blant annet ved siden vaner og skikk, rutiner, praktiske løsninger, og erfaringer, husk, slike 
holdepunkter som står mere fast.  
 Ett brudd med dette er Sokrates-lignende: At man må finne stå-stedet og behovet til den andre 
og hva som kan mangle, ved å spørre seg frem, sondere den andre for å finne felles utgangspunkt for 
å trenge inn i problemer, løsninger, arbeid og lek, ved å fine stå-stedet den andre befinner seg på, og 
det gjelder også før en tenker på veiledningen eller begynner å drøfte noe, eller kanskje selv lærer seg 
noe.  

Et problem er et slags hinder, og det er reelt bevisst eller fysisk. Det er derfor slik at hindret 
må rives ned eller forbigås, finne en annen vei. Problemet, hindret kan også bare endres på slik at 
fungerer for vårt behov til hva vi skal oppnå, rekke frem til, få til eller avstenge. Det å endre adferden 
for å oppnå behovet, er slik sett det vi kaller en løsning. Slik sett så må vi ta tak i de endringer som 
løser dette problemet, og da er løsningen og adgangen åpen for behovsdekningen. Løsningen behøver 
ikke å iverksettes. Gjelder det bare vår forståelse kan løsningen være nok å forstå. I praksis er 
løsningen noe som samtidig må utføres som del av behovsoppfyllelsen. 
 Dette gjelder for både det fysiske, bevisste og det moralske, og kan virke hensynsfullt. Men 
det å ville vite om sin neste eller være alvorlig interessert i det som virker oversiktlig og orienterende, 
behøver ikke å være spesielt hensynsfullt, men en likeverdig prosess. Denne tilnærmingen har ikke 
spesielt faste regler, men har faste trinn og stasjoner som en kan hoppe videre fremover i som en 
utviklingsprosess, så sant man er villig til å få forståelse for saken, og hos Sokrates er det et viktig 
poeng i dette:  
 Den generelle holdbarheten, og ikke fordømmelsen eller det destruktive som et mål. Hos 
Sokrates og Spinoza så er ikke denne holdbarheten, det adekvate oppgitt ved noen spesiell referanse 
og preferanse, men heller å finne det logiske holdbare som løsning, der det er mulig. Det er et rent 
sonderende og logisk tankesett. Den andre kan ofte møte oss med en viss mistanke eller angst, andre 
ganger se løsning kun gjennom kamp, vold, og føle seg trygg på denne stryken man har, og at dette 
er holdbarhetens mål. Da er det ikke så lett å komme frem til en generell holdbarhet eller oversikt 
sammen med denne personen. 
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 Hvordan valg, utvalg, alle justeringer, innstillinger, sammenlignings-prosesser virker i 
forhold til forskjellige former for begrep om holdbarhet og logisk funksjon. 
 Nå og her må vi behandle begrepet vilje og drivkraft så hardt at tilnærmer seg brutalt, samtidig 
som at vi må slå ned på den medfødte egenskapen som legitimeres som hat og kjærlighet som at alt 
er tillat, og at dette rettferdiggjøres som retten til voldshandlinger eller dårlig behandling av andre. 
Om å ha, få, ta, gi, og om den ene har mer rett på noe enn en annen.  
 Om en låner noe fordi det er arbeidsverktøyet hans spesifikt, og noen ser dette, så skal plutselig 
alle ha rett til å låne dette, selv om de ikke arbeider med dette, men skal bruke det en gang, og så 
forlanger de at verktøyet skal tas fra den som lånte dette til oppgaven sin. Det kan like godt være et 
arbeid på kjøkkenet eller noe som handler om et spill, lek, hobby noen har stor interesse for.  
 Det er det rette og rettferdigheten fordi at man har lyst. Men da normale aktiviteter vi kan ha 
lyst til å være med på, og man utelukke på ett eller mange felt slik så begynner det å bli litt av en 
spesialisert sak! 
 Esoterisk betyr filosofisk virksomhet om ånden, eller likedan vitenskap knyttet til ånden i den 
forstand at vitenskap og teologi, tro, ikke er i konflikt.  
 Dette er hos Blavatsky litt tidlig historisk, som en av de første selskaper som for 120 år siden, 
bare 12 år før Planck og 17 år før Einsteins e=mcc, og 42 år før kvantefysikken, men allikevel tidlig 
med tanke på at vitenskap ikke var tillat på universet før 1900, 12 år etter selskapets opprettelse. Det 
er ikke en godkjent fordypelse i våre behov og sikre preferanser, referanser til hva som er den holdbare 
vei. Det er ikke fordypning i begrepet vilje, rettferdighet, godhet, våre behov og sanser eller å trenge 
inn bak sinnsstemningenes slør, hvor det mystiske utveksles med en logisk oversikt over hva og 
hvordan noe virker. Eller virker sammen. Blavatskys esoteriske syn aksepterer vitenskapen. 

Behandling av saker er mer diffust. For eksempel er alle mål satt inn helt utenforliggende 
funksjoner som skal oppnås før det å ta tak iden forstand vi kan ha her og nå med de funksjoner vi 
uten tvil har med oss i bagasjen vår. Og bevisstheten behandles langt mer om hva vi skal oppnå for å 
dekke en annens gunst, få fordeler, enn det å trenge inn i bevissthetens funksjon. 
 Dette forblir problemet til de andre esoteriske retninger også. Stort sett henvises det til samle-
fortegnelser som ikke forteller noe. Tanker, ideer, forestillinger, bilder, scener, ett slags utenpå-
bevissthetslignende klistre-egenskaper av husk og opplevelser og behov. Man tror ide, forestilling, 
tanke har avgitt svaret, eller opplevelsen har avgitt svaret på hvordan bevisstheten kan virke ved å 
henvise til innholdet. Et eksempel, at vi har en papp-eske, og oppe i der har vi saker som vi kan bære. 
Vi lurer på hvordan vi kan bære dette, og tror svaret ikke er pappesken men de brikkene vi kan flytte 
oppe i pappesken. Bevisstheten er det ingen som vil snakke om. 
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Viljen , styrbar, ustyrlige, uregjerlige og regjerlige vilje. 
 
 Vilje ustyrlig og ikke! 
 
 Vi har sikkert oppdaget at det finnes slit, strev, styrke, og bevegelses-krefter i naturen, slik 
som at om en tung ting kommer i større fart mot oss så skaper den mer smerte, eller skade, mer effekt 
enn når dette skjer sakte. I noen tilfeller der noe som ikke beveger seg fort så kan tiden noe tungt står 
oppå deg, ta livet av deg, fordi tyngdekraften virker pressende nedover hele tiden. Steinen virker 
stille-stående, men presser mot deg hele tiden. Vi flytter ofte ting lettere når vi tar i litt ekstra fart 
sammen med styrken. 
  I natur-livet vi levde i steinalderen opplevde vi kreftene som styrke, og del av helheten, at om 
det var bevisste eller ubevisste forhold, så var kraften i dette ganske mystisk. Alle fenomener som 
jordskjelv, leir-ras, vulkaner, jordskred og stein-skred, snøskred, vinder som veltet trær, stormer og 
orkaner, vann-flommer, tsunamier, varme som utarmet oss, eller tørket vekstene, elver og innsjøer 
som brast, isbreer som brast, men også sykdommer, viste oss styrker av krefter som vi like godt kunne 
tro var levende.  
 Fordi i mange tilfeller kunne det komme en bjørn, slange, krokodille, ut av en hule, egentlig 
hvem som helst dyr som kunne være farlig, og disse kunne dukke opp fra jorda, fra hiet, fra hulen. I 
noen tilfeller kunne et ras ta med seg hulen til tusener av slanger som slik kom frem i dagen. At om 
jorden beveget seg, eller havet beveget seg så kunne det være levende. En hval, en hai, en stor 
blekksprut, en giftig manet, ga videre styrke til troen på livs-funksjon i jord, luft, ild og vann.  
 Selv-antennelse kan være alminnelig der store mengder rått og tørkende gress og løv finnes i 
store groper. Andre steder kan krystallinske stoffer virke som brennglass og antenne gresset. Selv 
etter at vi selv mestret ilden, så ga naturen slike ufattelige. Når torden og lyn varslet både uvær og 
gjorde store skader, at vi kunne brenne inne, at vi ble slått av lynet at greiner og trær falt over oss 
eller hytten vår, og ga flommer, eller vinder som kastet oss av sted, så kunne mange føle at 
naturkreftene som var med oss og mot oss var levende sinte eller blide krefter, altså gode og onde 
krefter. 
 Når vi selv brukte mye krefter var det ofte fordi vi ville ha mat, ville se om visse lyder kunne 
være noe farlig eller ikke, om det var spiselig eller ville spise oss. Kreftene virket slik at om vi møtte 
motstand når vi trengte noe, hadde behov for noe, beskyttelse, mat, lage husly, tørste, ha varme mot 
kulde, og kulde mot varme, ha utstyr til å beskytte oss med og forsvare oss med, så merket vi oss at 
større anstrengelse krevde en mer bestemt og streng, sterkere styrke for å få til dette fort, eller i hele 
tatt for å få til noe om det var litt vanskelig.  
 Hadde vi vært uten behov, drifter mot noe vi trengte ut fra virkemåten vår, slik som tom mage, 
sult, smerter i huden, forsvar eller beskyttelses-middel mot smerter, altså det å holde oss friske og 
hele, at kroppen ikke ble skadet, dette var slike egenskaper som vi gjerne kalte vilje. Grunnen er at 
det som smerter og lyster virker som behov og vi vil ut fra drifts-egenskapen, tørsten, sulten, kulda, 
smertene, å med sanser, varsles om alt dette gjennom lyd, smak, lukt, spesielt synet, øynene våre, og 
gjennom huden, merke temperatur, smerter og behag, at vi da brukte et begrep om dette å ha, få, gi 
og ta.  
 Bak de begrepene var det tidligere et behov vi kunne identifisere. I dag skal vi ha alt selv om 
vi kan bruke det eller har bruk for det, fordi de andre har det, og ikke fordi at vi har behov for det. 
Men like-verdigheten, aksept, status, er slik sett blitt en alminnelig behov-sak, en kunstig viljesak, 
men aksept er jo en trygghets-grad, slik at det inngår i oversikt og orientering, en viss kontroll med 
omstendighetene og treffer et dypere behov, selv om det er unødvendige saker vi har i reiret vårt eller 
i skapet, lageret vårt. Og erfaring: Kanskje vi eller venner kan få bruk for dette en annen gang. Masse 
nøtter om det plutselig ikke er til å få tak i annen mat. 
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 I de eldste tider var det å ha, det å ta, for eksempel ett egg fra et reir, nødvendig, det å gi var 
også det, gi barna mat og klær, og beskyttelse, at vi hadde bruk for vår kropp og oss selv. Også det å  
få var viktig når vi trengte dette il et behov. Vi hadde bruk for, behov for, sansene våre, og behovene. 
 Sanser og behov var funksjoner vi trengte til å overleve. Det å trenge noe på grunn av 
behovene vi hadde der sansene var behovs-forlengere til å få tak i behov-midlene var normalt og 
kjent, og vår bevegelsesevne ble sterkt knyttet til alle behov-oppgaver. Å få, gi, ta og å ha, gjerne 
lagret, eller som beskyttelses-midler slik klær og hytter og forsvarsvåpen, var knyttet til det vi trengte.  
 Det vi trengte var knyttet til behov. Og behov varslet oss som indre medfødte drifter når vi 
hadde behov for dette slik som sult. Og, til alle behov trengte vi bevegelser, når vi skulle ha, få, ta og 
gi, noe vi trengte fordi vi hadde behov for det og at driftene ga bevegelser innen i fra i oss og ut i de 
bevegelser vi måtte benytte, anstrenge oss for å få tak i slik som bruk av muskler og bevegelser vi 
merket tyngde og balanse i, slik at vi ikke datt over ende.  
 Reflekser eller sikre styringer av bevegelser og mot de bestemte og ubestemte mål som kunne 
dekke et behov. At vi følte at hele naturen hadde behov, slik som dyr med barn, frø, egg, regn, sol, og 
jord til planter, og ikke minst luft, der planter, dyr og mennesker ellers døde om de ikke fikk dette. 
Denne luften var litt av det vi kaller vår egen ånding, og som planter og dyr har. Pusting. Og slik sett 
var luften og vindene lik dette, verdens-ånden. Noe vi oppfattet som levende og livs-virkende og vi 
lurte på hva som stod bak dette. Altså de sinte eller blide naturkrefter og omløpet i dette.  
 Vi kom stort sett frem til at det måtte være en livs-drift inne i denne ånden, en dypere kraft, 
behov, vilje. Fordi nettopp da vi trengte å få, gi, ta, og ha, så var dette knyttet til det vi trengte som er 
det samme som graden av behov vi hadde for noe, og som er graden av drifts-styrken vi kjenner bak 
det vi har behov for. Vi brukte et eget ord for det vi trengte og det vi ikke hadde bruk for, eller ikke 
likte, eller fant skadelig.  
 At lyst, behov, ble vekket, var som i dag, ikke det som var det aktuelle spørsmålet som først 
faller oss inn, kun hvorfor vi vil det, eller trengte, hadde behov for noe. Å gå dypere handler om 
hvorfor lysten eller behovet oppstår, virker, fungerer, må være slik, eller finnes, og hvorfor 
styrkegraden virker slik. Om vi er ut-sultet, så vil vi ha mat, men da også i den graden sterkt behov, 
en sterk styrke, som ofte betyr sterk fysisk trang, sterk virkning på kraften vi kjenner i retning av det 
vi har behov for. En slik energi, kraft-utløsning er en del av spørsmålet hvorfor. Dette går ut over det 
at dette er alminnelig for oss alle. Altså, hvorfor lyster og smerter, lidelser. 
 Vi brukte begrepet som forenklet alle drifter, trengsler og behov som er de samme. Vi brukte 
ordet vil, for det vi manglet, og vil ikke, for det vi ikke trengte. Vi sa at vi vil ha, eller ikke ville ha, 
ut fra lysten eller ulysten i forhold til behovet vårt sin grad av hva vi trengte for å fungere som kropp, 
sanse-vesen, behov-vesen, at vi følte oss vel kroppslig og bevisst, eller følelse-messig trygge da vi 
ofte når vi ikke fikk dekket behovet vårt, kunne få smerter og angst, eller sviktende krefter. 
 Funksjonene knyttes ofte til sanser og behov i den for stand at behov, drifter, sanser, reagerer 
affektivt, refleksivt på signaler, og kraftig om signalene er sterke eller vi hadde smerter etter lignende 
signaler sist vi hørte dette, at husk, erfaring kobles inn som slike signaler. Om en sans eller et behov, 
eller en kroppslig bevegelses-egenskap svekkes, likedan som dømmekraft vi er medfødt, har, hadde, 
så vil hele kroppen, bevisstheten, reagere med å trekke seg unna det som svekker, skader oss, mens 
vi selv ikke forstår at dette er en felles beskyttelse for alle sanser og behov. En sentral reaksjon, med 
bevegelse vekk fra kilden.  
 Denne forkortelsen av det vi trenger, har behov for, driftstyrkene i oss, i samle-forkortelsen 
vil, å ville noe, eller ikke vil, ikke ville dette, har forskjellig styrke-grad, og vi merket at vi oppnådde 
våre behov ved å sette mere kraft, styrke bak dette vi hadde behov for, ville. Slik ble styrke-grad og 
vilje knyttet sammen til begrepet viljekraft der alle egenskaper bak begrepet vilje ble glemt, eller 
ligger skjult, at det ikke virker som begrepet kilde, mål, drivkraften innerst i dette, har noen referanser 
eller preferanser i det hele tatt, uten at viljer kan stå imot hverandre, hjelpe hverandre eller ødelegge 
for hverandre.  
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 Det hele ender med en mystisk vil-egenskap, vilje-egenskap, som vi merker i graden 
forskjell i styrke, ofte i bestemt retning, (i behovet, driften, mangel eller overskudd, eller akkurat 
passe tilfredsstillende) av noe, en kilde/målet, og dette gjelder enten vi vil noe materielt, fysisk, 
kroppslig, bevisst, følelses-virkende, sinnsstemning-regulerende, altså humør, motivasjon-grader, 
fornuftig eller praktisk, å få oversikt eller orientering, eller ønsker å være beruset, rotete, tullete, ha 
det morsomt. Begrepet Vill-skap, knytter seg slik til en ofte ustyrlig vilje-skap. Årsaken kan være en 
annen enn viljessaken. 
 Legg merke til hvor gjentatt det å ha, få, ta, og gi, følger i hva av dette vi driftes, kjenner 
styrkegrad som, behov for, driftstyrken i retning av. Vi statuerte i sivilisasjonens historiske røtter at 
viljestyrken var alt, det mektigste. Ofte forstått ene og alene som den sterkeste rett, noe som ikke 
verdsetter en svakere like meget.  
 At viljestyrken, makten, styrken i en viss grad er ganske selvsentrert, og et konkurrerende 
forhold til annet, vår neste, annet, for hva som helst. Og likedan ble det forstått av de andre at den 
som var best på noe, måtte vi rette oss etter eller inn-under. Et hierarki vi kjente fra naturens sinte og 
blide krefter. Men selv om alle disse funksjoner både før sivilisasjonens fremvekst og etter 
sivilisasjonens fremvekst alltid har vært underbevisst og ukjent, at vi aldri avdekker viljens opphav, 
så er det altså mulig å finne ut av dette.  
 For eksempel kan det settes vilje bak alt, og da kan dette like så godt være trass, å ville noe, 
selv om det er helt feil, eller bare for å vise at viljen er sterkere, at vi gjør hva vi vil om vi vil det nok, 
altså er sterke og utholdende nok. Styrke-øvelse. At vi behersker, styrer. Den sterkestes makt. Å styre 
det å ta, få, gi og ha. Fysisk og bevisst kontroll, ofte gjennom midler, for eksempel muskler, følelser, 
våpen, penger. En utrolig oppdagelse, som at denne liksom skulle være uvanlig eller hemmelig for 
noen. Men å gjøre dette til en hellighet uten holdbare standpunkter, kunne like godt være det verste 
som finnes.  
 Men egen lyst, vilje, blir lett den sterkeste sin vilje, for oss selv, og andre, uten kriterier i første 
rekke. Kriterier kommer av erfaring og nettopp motstand fra natur og andre, eller innsikt. Da blir det 
ny vurdering av makt og maktfordeling, som forsterker eller svekker makten, som positiv eller negativ 
virkning i fellesskapet, for makten, og for fellesskapet utenom makt-sentret. 
 Om vi irriteres av kjedsomhet vi ikke forstår oss godt på, irriteres av tanker eller av følelser 
eller fysiske irritasjoner vi ikke klarer å identifisere godt nok, eller også identifiserer det men ikke 
klarer å få ro, irriteres mye av noe, så kan vi godt reagere på en ustyrlig måte, uten å forstå hvorfor 
det er så stor styrke i denne uviljen. Vi kaller slike reaksjoner av noe vi vil eller ikke vil, uten at vi 
forstår kilde eller mål, eller forstår kilde men ikke mål, for uregjerlig eller ustyrlig vilje.  
 Da behovene og sansene våre, og drifts-styrkene i dette, og balansenivået her, mett, passe, 
tilfredsstillende, nok, en stund av balanse-ro, likevekt , er i lik grad knyttet til behag, ubehag, det å 
like og ikke like noe, smerte og lyst, og affektene, refleks-reaksjoner, det vi kan kalle en direkte 
estetisk virkning, en dirkete smak eller direkte følelse-grad, som er parallelle utslag samme veien på 
det samme.  
 Dette er altså knyttet til lyst og angst også, nervesentre eller fenomen som er en forsterkende 
drifts-terskel og nytt rom for impulsene av angst og lyst som tar over dominansen, styringen, og som 
også kan gå galt av sted slik de konkurrerende behov-drifter kan gjøre. 
 Når viljen i en sivilisasjon ikke er egentlig forstått egenskap, annet som et bruks-middel, et 
verktøy, og som man ikke kjenner opphavet til, men knytter til en kilde, eller en enda større vilje, en 
over-styrende vilje-kraft, så er det ikke rart at vi får ett noe abstrakt forhold til en stor ånd, Guds vilje 
som over-dominerende. At det blir en mystikk rundt dette, som henholdsvis utviser fornufts-styring, 
eller en slags irettesettelse, rettferdighet, eller som en nærmest gal og raserende vrede som ødelegger 
alt. At Noah må si fra at neste gang han utsletter alle, så måtte Gud love Noah å ikke utslette alle 
sjelene deres, livskraften deres, livs-egenskapene deres også, slik han hadde gjort nå. Gud lovte dette. 
Slik virker det som at den store vilje lar seg påvirke.  
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 Vi kan heller ikke fnyse av den gamle torden-gudens makt og vrede fremstilt i ur-religioner 
og i mange moderne religioner. Vi bruker på folke-munne og i metrologi, ikke så sjeldent begrepet 
vær-gudene, alvorlig eller spøkefullt ment. At hensyn og vrede virker ustyrlig. Maktesløshet! 
 Men stort sett forblir viljes-driften og graden styrke i denne, viljes-kraftens funksjon og kilde 
delvis uten forklaring. For eksempel finnes det ikke noen grunn til hva slags drifts-egenskap som kan 
drifte en kraft-styrke eller viljes-styrke. Og om vi knytter en viljes-kraft til Gud, at den kan rettes inn 
etter en bevisst fornuft som styrer retningen, og at Gud har kraft nok, så er hverken viljen eller Guds 
kraft funksjonelt og prinsipielt forklart som i hvilken grad av funksjon som kan utløse eller skape 
denne kraften, annet enn at det er en egenskap i vilje og bevisstheten, eller i Gud. Oppfattet som for 
eksempel sterkest, eller mest ydmyk.  
 Det ligger ingen funksjon tilstede for valg, utvalg, valg-prosess, velge-funksjon, hendelse-
funksjon. Bare at vi bevisst sier det, vil det eller gjør det, samme hva, som skal til for å få det til. 
Hvordan denne prosessen er mulig har bevisstheten ingen forklaring på. Og dermed gjelder det 
samme for begrepet Guds bevissthet og valg. Mystisk fordi det selvsagt ingen forklaring finnes. Det 
er liksom ingen som vet hvorfor bevissthet, kraften, væren Er, eller kan fungere. 
 Nå har også naturfilosofene avdekket mange sider av natur og bevissthet og drifts-egen-
skaper. Slik sett har det vokst frem en sterk tro, og enkelte ganger også viten om hvilke faktorer og 
egenskaper som kan forklares uten at gudene trenger å delta i prosessen, eller at det kunne vært slik, 
mulig som funksjon kun fra natur-krefter eller natur-lover. Flere slike livssyns-retninger som ser det 
meste som logisk mulige funksjoner ved eksistens uten en Gud til stede har vokst frem.  
 Slik har etterhvert naturvitenskap, vitenskapen, deler av filosofien, fått frem en skare av 
ideologier og logiske tenkelige eller deduktive funksjoner som kan tenkes å bekrefte andre grunn-
funksjoner for tilværelsen enn at det er drevet av en allmektig vilje personifisert i en Guds-bevissthet. 
Men avdekning-forholdet i den religiøse og den ikke-troende varianten, der Gud, eller Naturen, og 
hos noen både gud og natur, kropp og sjel, så er funksjons-fordypelsen egentlig den samme.  
 Ledd for ledd kan vi tverr-livssyns-forenes om det vi kan kalle adekvate og forenlige samlende 
funksjoner for kropp, helse, samfunn, og mange funksjoner i tro og i natur-kunnskap som 
trosretninger, finne balanserende og likeverdige ståsteder som gir samme holdning til hverandre og 
naturen om holdbarhet-grenser. Der Gud, Naturen, Tao, Det samme, slett ikke er så forskjellige. Det 
Capra sier om dagens rom-tid-relative vitenskaps-tilnærmelser som en slags virkelighet, som virker 
forenlig i naturvitenskapens fremstillinger. Og i tilfeller, også kan gjelde, bevissthet og moral. Det er 
vel vært å legge til at det kan være egne grenser for de som mestrer en egenskap eller et behov.  
 Vi behøver ikke å kreve at noen uten erfaring skal klare, eller tollere det som, andre krever og 
tolererer, slik at enkelte saker kan til dels få sin isolerte tilstand. For eksempel, at det kan i en ung 
alder være viktig å lære noe om fornuft og oppbygning, beskyttelse av kropp og sinn, før en setter 
seg ned og ser verdens verste voldsfilmer som vi ser i spøkelses-filmene som har tatt over verdens 
sinnelag. Slik sett skulle sex og vold vært sertfikatisert. Til en viss grad så er Alders-lov, og Soldat 
slikt. Består fornuften prøven, så kan det være greit. Men om det ikke er selv-kontroll eller etter-
kontroll av preg og holdning som kan dure av sted i gal retning, så er dette ingen heldig løsning.  
 Vi har tydeligvis sett eksempler på begrepet vilje: Drift, behov, å trenge noe, om manko, 
overskudd, balanserte likevekt-mengder. Og at dette er relativt. At ulike behovstilstander gir ulike 
utgangspunkter for hva som er mangel eller overskudd, større enn, mindre enn, eller passe, og selvsagt 
om alt som trygghet eller tilfredsstillende. De fleste ønsker å ha ett reservelager, overskudd, et ofte 
rusende og ekstra behagelig syn på tilværelsen sin. Det kan vel også blinde oss noe for realiteter, likt 
brød og sirkus for folket! Og så klarer den enkelte av oss dette bedraget, mer enn bedre nok med oss 
selv, fordi vi undersøker aldri oss selv, vår bevissthet, kropp, eller våre begreper.  
 Vi løper bare til bussen for å dekke behovet og kjenne lyst-følelsen så godt vi kan klare dette. 
Og ofte et ledd i angst, eller kamp for trygghet, overlevelse. Vi ble aldri kjent med verden og oss selv 
mens vi levde.  
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Det ligger ikke så langt unna begrep som at: Ikke visste jeg at tiden som gikk var livet. Eller: 
At husk, sjelen din er like i nærheten av deg selv. Eller: Da jeg fikk høre at jeg var bevisst, skvatt jeg, 
for det er ubegripelig. Det vet jeg ikke hva er for noe. Men på den annen side virker alt dette, verden, 
bevisstheten, sjelen, livet, også som noe vi merkelig nok kan ta og føle på, uansett om vi forstår det 
abstrakt eller konkret, der disse begrepene ikke gir funksjonene til det handgripelige og ikke. 
 Kanskje kan vi gjøre oss kjent med sakene allikevel uansett hvordan vi kategoriserer slikt. I 
legevitenskapen så vil for eksempel ett benbrudd, eller en sykdom, pasienten, være maken enten det 
det subjektet eller objektet som kommer inn. Aha, benbrudd ja! Hvordan har du det? 
 Å ville ha mat ut fra et behov, og ville ha styring som behov for oversikt og orientering, 
og videre befeste denne behov-rekken ved hjelp av fysisk styrke og bevisste knep, er det som 
ligger i overlegenheten eller makt-styrken, som her kan befeste seg som viljen til makt, eller makt-
vilje, eller som kraft, styrke, der vilje-kraft blir sett som viljes-makt.  
 Det ble fra alle ur-religioner i de 2000 år før Mose-bøkene sies å ha kommet, snakket om 
gudenes viljesmakt og hvilke av deres egenskaper de manglet som maktes-løshet. Alle gudene 
hadde sine spesialiteter som styrke. Visdom, krig, kjærlighet. Det samme gjaldt for individene i 
samfunnet, og videre for de lover og normer de hadde. At samfunnet, stammenes medlemmer skulle 
beskytte hverandre, var en grunn til at både den onde og den gode var enig at de ikke skulle drepe 
stammens medlemmer, lyve og stjele fra dem. Og holde en viss orden på lyster, ikke ta konene eller 
mennene fra partnerskap. Og selvsagt ha respekt for den sterkeste styrende makt i stammen som stod 
nærmest overmakten i naturen, verden, om så himmelen og gudene. 
 At Guds makt var overskridende andres var det ingen som tvilte på om han styrte naturen og 
naturkreftene. Men det er nok av tegn på de som ikke trodde på gudene. Allikevel, om du hadde en 
annen gud, tilhørte en annens stammes syn, eller ikke trodde på stammens gud kunne du bli drept 
eller forvist, straffet på ulike måter. Det ble jo sett på som forrædersk. Stammene måtte være på god 
fot om det skulle bli inn-gifte med den andre stammen. 
 Om stammen skulle befeste sin ledelse og makt, så måtte det tydeliggjøres at det var bifalt av 
gudene, slik vi ser grekere, sumerere, egyptere viser til blant sine solguder, månegudinner som prester 
og ypperste-prestinner. De var veilederne for folket. Del av budbringer-virksomheten mellom gudene, 
eller den øverste og sanne skaperguden med makt over all annen åndelig virksomhet. 
 Om ikke bøkene skulle nevne Guds viljesmakt for folket ville det være det rene selv-skuddet. 
Kropp og sjel var da lite verdt. Kaos og barbari, ingen orden. Livsånden hadde da ikke noe å holde 
seg fast i. Tryggheten var borte, og loven hadde ingen beskyttelse god nok. Lov-løst. Bak 
bevisstheten, kreftene, naturen finnes det altså indre funksjoner som faktisk virker. Og det var det 
folk så i begrepet livsånden, og i Guds-ånden, Alt fra liv og materie, til bevissthet og viljes-styring.  
 Om vi skulle få kosmos eller kaos, altså orden eller ikke. Så samfunnsvirksomhet måtte ha 
regler, planer og planlegging. Lov og dom, dommere og straffer, og råds-folk som pratet de involverte 
sin sak. Det som senere blir kalt jurister og advokater. Tidligere stammeråd blir omgjort til fag-
profesjonelle skriftlærde. Det er viktig at vi her ser ånden som den ubegripelige kraft for alt liv og 
materie som en rasjonell forklaring opp gjennom tiden.  
 Innen både religiøs og naturvitenskapelig virksomhet har det slik kommet store løsninger på 
mange sider av livs-egenskaper og behov hos mennesker. Og den dypere innsikten har først tatt av 
ved studier etter opplysningstidens sammen-fatninger av oldtid, middelalder og rennesanse, der tiden 
fra 1800 til 1980 er omveltningen i psykologien historie og utvidet religiøs omsorgs-forståelse.  
 Da tok pengemakten av for alle. Og mye av det som var ryddet i, har igjen blitt ett kaos i 
økonomiens maktstyringer. Klar deg selv, gi meg alle pengene dine. Dersom du har midler så skal jeg 
ha dem. Dette er felles for stat og styresett og industri og økonomisk vekst stort sett, om så naturen 
utarmes.  
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 Retten finnes ikke! Den er vår. Retten er den vi tar oss og vi tar oss til rette, og det er ingen 
grense i økonomi, altså vold mot folket og naturen. Blanding av Smith og Stirner syn på saken. Alt 
er tillat i makten som vi tar selv, eller Gud har gitt oss som all rett. Selvkritikk finnes ikke. Om noen 
ikke har forstått sin makt, penger og vold, så er de evne-veike! IQ-EQ er den sterkeste muskel, og 
den som tar alle pengene, til hva. Den sterkeste rett. Og her er det altså mye sjokolade vi beundrer på 
toppen. Vi ble avhengige av smaken! Dette er årsaken til giftene i eget rede. Og nå, kriser, finnes en 
sannhet om vår tilstand? 
 Vi skal gå litt nærmere på viljen. Om styring. Vi kjenner meget godt til stamme-rådene, seere, 
sjamaner, de som stelte med sykdommer og forut-så været og jakttider og når de måtte flytte leiren, 
var truet av ulike sykdommer og natur. Selv nabostammer. Fiender og venner. De lærte sol, måne og 
himmeltegn å kjenne. En gang var denne forutsigelsen her-værende hjemme. I dag kun mystisk og 
skjult. En kamp mot tryllekunstnere og knep for å ha tilhengere. Bedrift.  
 Stammeråd avløses av bredere råd for jordbruk, by-bygging, handels-skip, pengesystemer alt 
fra 3-2000 før vestlig tidsregning. Dyp fag-kunnskap, store filosofer og praktiske vitenskaper om 
ingeniør-kunst, kunst, skrifter, bøker, fag-ekspertise, metallalderens gjennombrudd. Med det kommer 
stor-rikenes kamp frem og tilbake med 3-500 års mellomrom. Ofte kortere mellomrom, og interne 
strider i storrikene.  
 Akhaderne, sumerere, egyptere, babylonere, hettittene, grekere, romere, muslimene, tyrkerne, 
mongolene, og senere de mer kjente religionskriger innen religionene, som avløses av de moderne 
infanteri og de nasjonal-statlige kriger, med verdenskrigene som topper det hele. Fortsatt lever disse 
ideologiene om å befeste eller overta makten og kjemper om herredømme i periferien sin. Selvsagt 
interne kriger i Afrika og i maya-riket, inka-riket, videre aztekernes makt-overtakelse i maya-riket 
frem til spanjolene kom.  

Urbefolkningene i Amerika overkjøres og industrialismen tar over samfunns-styringen. 
Slavetider, heller ikke ukjent i dag, likt som i krigenes konsentrasjons-leire. Barn er som før, ikke noe 
hensyn-kort på handen. Barn fra annen religion eller hos fiende er bare å meie ned og voldta. En 
ganske normal tanke blant de styrende sine militære rettigheter. Bud og lover finnes ikke. Mange 
organisasjoner og lovverk har gått inn og fått medhold i folkerett her. Og det kan til tider virke 
preventivt, men tydeligvis ikke nok.  
 Viljen, ikke så rent lite, blir beskrevet som Guds vilje i budene til religionene og for skikkene, 
moralreglene. Videre at alle lover i i gamle og nye lovverk blir ansett som statens og innbyggernes 
beste, og som mange innbyggere har fått føle en viss urettferdighet fra. Og det har vist seg ofte at de 
har fått medhold i dette. Sikkerheten, tryggheten for folket, ligger ikke fastspikret i budene og lovene, 
fordi fortolkningen og kravene i dem settes til side av andre regler i samme verk. Du skal ikke drepe, 
men drepe alle dine fiender og de som ikke har samme tro.  

Dette er plikt, eller du må selv bøte med livet. Det samme i statlige lovverk. At om du ikke er 
med å dreper fiender, eller dreper dem, så kan du faktisk fengsles eller skytes. Og her er loven at du 
ikke skal drepe! Uavhengig av budet om at du ikke skal drepe, selv om de har lignende og samme 
historiske opphav. Og merkelig nok folkelig forståelse til hvorfor. Vi kan jo da alle dø! Loven gjelder 
altså akkurat oss selv. Til det står en annen der!  

Men okkupasjoner finnes, og tvang-styringer. Ikke rart religiøse blir oppskaket når andre 
religioner blander seg inn i styre og stell. Marx ble tvunget til å godta samme orden som forsvar og 
angrep, men ønsket noe annet. Så hva sitter vi med igjen i handa? Kaos! 
 Viljen måtte tydeligvis fortolkes i det vide og det brede. Hva skulle viljen ta hensyn til eller 
ikke i all styring og når g hvordan skulle ikke drepe og drepe tolkes. Og at Gud skulle gi det gode 
selv, og den gode vilje, og ikke ond-vilje og ondskap. Gresk-ortodoks, romersk-katolsk, muslimsk, 
som skiller seg ut som shia- og sunni-muslimer, tolker sakene. Og helt klart, at det dukker opp begrep 
om den gode vilje. 
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Før de fleste presenterer dette, er både Grekerne, Buddhismen, Platon og Aristoteles, inne på 
en slik oversikt av fullkomment og holdbart, som en slags bevarende tanke. Men her skiller klart 
Plotin og Augustin seg ut. Plotin lanserer det gode som en kraft fra og i Gud som kilden selv, og 
Augustin godtar dette i bruk av sin variant av hva vi skal holde oss til: Rettferdighet, det Gode, og 
Viljen, Den gode vilje. 
 Det er liten tvil om at Augustin tenker på det bevarende og oppbyggende når det gjelder 
forholdet til alle disse emnene, det gode, rettferdigheten og den gode viljekraften som her regnes som 
drivkraft. Om viljeskraften kommer på avveie, så vil den gå den onde veien.  

Slik sett duker Augustin for et både greskorientert og jødisk og kristent helvetes-bilde, med 
den fallende engel, satans verden, det evige og fortapte riket med evig helvete om vi skal forstå 
Johannes-evangeliet, men der det snakkes om at et den sjelen som virkelig vil, kan reddes. Også om 
å tilintetgjøre djevelen g\fr. Det meste av alt slikt er forklart i den guddommelige komedie av Dante 
Allegheri. Hvordan komme ut av syklusen ligner ut av karmaløpet, og til opplysningen. 
 Til hvert behov erfarer vi at vi trenger et reservelager eller et overskudd i tilfelle tilgangen blir 
mindre, og derfor må ty til lageret. Vi opparbeider oss ofte lett et sterkere behov, om vi vender oss til 
mye og ikke styrer oss. Det kan slå ut i overvekt og undervekt ut fra hvilke behov, lyst og ulyst vi vil 
dekke først og fremst. Å tro at vi ikke er verdt noe, eller bør ha behov for noe, er en annen side nettopp 
av samme sak. Krav eller balanse i forhold til oss selv og omgivelser som vi føler, andre får oss til 
føle, at vi har, eller vi ikke har krav på, selv det å leve, virke. Få, gi, ta, ha, det som andre finner 
normalt. Eller hva vi tror skal være normalt eller føler er normalt. Vrangforestilling eller ikke. 
 Slik sett er pust, bevegelse, og slik ekorn samler nøtter, lagre, omstendigheter for behov-
reserver, og selv seksualdriften virker slik som at vi vil ha, få, ta, gi. Slik sett så er status, popularitet, 
rikdom, ofte et slags seksualdrift-lager, eller kjønns-lager. For mange er det ekte kjærlighet mener 
dem, eller trygghet, sikring av behov ellers som er en viktig side av dette, håper man. At man blir 
passet på eller får midler nok til å passe på seg selv, og at man nettopp får nøtter som deltaker i kjønns-
lageret. De fleste fascineres av kropp og sinnsstemningene, humør og kløkt, eller av de som tar skjeen 
i sine egne hender. 
 
Meditasjon i våken bevisst tilstand, fokus. 
 

Meditasjon foretas i våken bevisst tilstand, tålmodig og konsentrert, og gir gode forestillinger 
og også ro. Denne våkne fornufts-meditasjonen og logiske søken, klarer seg uten ritualer, uten okkulte 
og mystiske handlinger, fordi det ukjente og det kjente er alt implisert i oversikten som behandles. At 
meditasjon kun går gjennom stillhet, ro, søvnig tilstand for å vekke opp ny energi avfeies her. 
Tenkning, søken, undersøkelse, opplysning kan være en aktivt bevisst meditasjon. 

Det er mye mere vi kan si om dette som ikke umiddelbart kan hentes fra andre meditative 
tilstander. Men det vil alltid være visse ressurser og bilder som kommer frem fra den mer tanke-
fortrengende meditasjonen. Den lader opp behovs-energi til den våkne bevisste meditasjonen. I 
praktiske handlinger vil sansene og behovene forholde seg aktiv og bevegende til omstendighetene 
på en slik måte at det fjerner noe av kapasiteten til den frigjørende meditasjon og opplysning. Men 
også denne kan lade opp, gi signaler, som gir grunnlag for ettertanke og innsikt. 
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Viljen styrken og preferansevalg 
 

Viljen trenger styrke, energi. Den trenger en egenartet preferanseform. Den trenger valg og 
utvalg. 
 I Kamos, forandringskraften 2, Differensialkraften, så er styrkens grunnfunksjon og 
virknings-mulighet i en romtid-energi-felt-verden alt blitt beskrevet. Videre at de logiske og selektive 
funksjoner slik er beskrevet der, og på samme måte er en slik funksjon grunnlag for logiske bevisste 
begreps absolutte formasjons-muligheter og logiske selektive valg-muligheter blitt beskrevet.  

Spørsmålet er nå om disse som er av samme kraft kan kommunisere. Svaret er at som 
likedanne i årsak-virknings-rekkefølger, så kan kontinuiteten i kraftvirknings-funksjonen ikke tillate 
annet enn en åpen kommunikasjon med alt annet. Slik vil balanse-forholdene allikevel danne lokale 
isolasjons-forhold, ikke minst for når det skal sendes et stort nok signal videre for at det skal få 
gjennomslagskraft, en virkning videre ut fra en bestemt aktivitet og til en annen aktivitet. 
 Balanse-forholdene av denne logiske kraftfunksjonen gir grunn til at bevisst sammen-ligning 
og fysiske tilpasningsforhold, også kan sammenlignes og tilpasses hverandre. Viljen må innebære 
preferanser, strukturpreferanser, medgjørlige og endringsbare preferanser som kan endre både retning 
og styrke, veivalget som det heter, og samtidig også være grunn til mulige koordineringer av retning 
og styrke-endring fysisk. Selve valget er da ut fra behov eller bevisst tilstand, drift, men det er uklarert 
om alt som styrer viljesakten kommer utenfra. Ideer om at viljen lever sitt eget liv er utbredt. 
 Poenget er at viljen er en beskrivelse av en bevisst følelse, eller en bestemt fysisk akt, eller en 
bestemt type effektutløsning som vi synes skiller seg ut fra andre funksjoner. Om det gjør dette?! 

Generelt vil det kun bety at samme kraft danner referansestrukturer som kan virke som en 
styrke som inngår i en egen formasjons-feltvirkning. Uten signaler, informasjoner som danner 
utvalgs-strukturer og velgefunksjoner hos viljestyrken, kan ikke viljestyrken ha dette. Noen vil mene 
at slike preferanser alt ligger i vilje-styrken, og andre mener at slik informasjon må komme utenfra, 
det vil si at en annen formasjon virker inn som korrigerende og utvalgs-muligheter for viljestyrkens 
indre funksjoner for retning og øknings av styrke-funksjonene.  

 Guds vilje, naturens vilje, den gode vilje, allmakts-vilje, den onde vilje, eller Augustins 
vilje-begrep, blant en rekke av de gresk-orienterte filosofiske viljes-begrep, forklarer slett ikke hva 
viljen er. Schoppenhauers ur-vilje med alle under-viljer som mates av denne, som bare vil overleve, 
gir alle slags beskrivelser av viljetyper uten at det overhode kommer frem hva viljen er som begrep 
og funksjon til virkning, om den adskiller seg eller ikke fra alt annet.  

Han sier at alt er vilje, ur-viljen, og ingen forstår hvorfor akkurat det, fordi det ikke er noen 
årsak til den eller funksjonsbeskrivelse av hvorfor der er til eller virker, eller hva målet med en slik 
eksistens skulle være annet enn trass. Hvordan det føles er mer gjenkjennelig beskrivelse. Selv den 
depressive vilje, at da bærer vi vår egen vilje til å overleve på ryggen, og det er tungt. 

Og videre kommer heller ikke Nietzsches maktvilje til å kunne beskrive funksjonelt sammen-
lign-bare logiske årsaker, slik at maktviljen er uten holdepunkter. Det er mer slik at disse beskrivelser 
og funksjoner finner plass i menneskers behov for hva som passer oss eller ikke av disse etterhvert 
behovs-rettede tilfredsstillelses-akter.  

Det virker ikke samstemt med natur og menneskets adferd at det er vilje til alt, og alt er 
viljesmakt, og at alt skal underlegges oss. Tross alt heller at vi tilpasser oss. Av de sterkeste så vil de 
beste gå i kamp der en av de styrker med, og resten av flokken dilter med uten skader, overlevere til 
tusen. I stammer uten konflikter finnes det mange konstruktive utfordringer som holder en utvikling 
og vekst i gang. At viljen og vilje-følelsen finnes er utvilsomt. Men det er ikke nok for å avdekke hva 
viljen egentlig er og hva som danner dens formasjon som av og på, eller forbundet til våre andre 
egenskaper. 
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 Bevisstheten, sanser og behov, sinnsstemninger, fysiske forhold er alle nevnt som inngangs-
informasjoner til slik styrke-forskjell hos vilje-effektens endring og styrke. Retning. Viljen påvirkes 
av forhold fra andre egenskaper, og vil stort sett ellers ikke være tilstedeværende. Så: Dannes den av 
de andre egenskapenes effekter, bevisst eller underbevisst? Men viljen trenger vel for så vidt et eller 
annet å virke for. I utgangspunktet vil vi da putte bevissthetens orientering og oversikt inn i begrepet 
behov, samt sanser for at behovene skal nå sine mål, og slik at sanser er forlengelse av behovs-
forholdene for kroppen, og bevissthetens behov for bevegelse og virkning, ikke minst for energi-
tilførsel og utløp av energi igjen.  

I slike forhold hos behov er det ikke rart at vi snakker om manko, overskudd eller likevekt, 
tilpasset mengde når det gjelder behov. Og det er hva vi kjenner igjen som viljens mest viktige 
identifikasjon på sult, tørst, lyst og angst, våre reaksjoner på det meste. At vi drives i retning av 
viljestyrken i samme grad som det vi mangler eller har for mye av og som regel i retning av en 
likevekt. At vi er sultne eller overmette, eller passe mette. 
 Lignende gjelder viljen til å hoppe for å få tak i et eple i et tre. Om vi anstrenger oss vil vi i 
mange tilfeller hoppe høyt nok, eventuelt akkurat nå opp, eller så hopper vi for lavt. Vi har hundrevis, 
kanskje tusenvis av begrep for hva som er for lite, for mye og passe. Utover dette vil vi ofte nå 
smertegrenser eller lystgrenser hvor behovet tar over styringen, uten spesielle hindringer, og der sterk 
lyst eller angst kan utbre seg, eventuelt sinne. Mange ganger kan vi ikke identifisere helt klart hva 
som irriterer oss. Kanskje vi er for trette, har for mange småplager, eller ikke tenker over en smerte 
eller belastning vi hele tiden har hatt.  

Jeg legger forskjellige behovsforhold til grunn for at viljen skal ha en eller annen referanse 
som mål, og at det slett ikke behøver å være viljen selv som oppnår sluttresultatet, men at behovet er 
tilfredsstilt og derfor sender dette signalet ut, eller rett og slett ikke sender mer informasjon til viljes-
driften for at denne skal anstrenge seg mer ubevisst eller bevisst. Poenget her er at uten preferanser 
som mål har ikke viljen noe utvalg og velge i, og som regel vil viljen heller ikke ha noe 
sammenligningsfunksjon som kan velge i utvalgene, altså også å velge om vi vil velge eller ikke.  

Disse informasjonene vil behov, sanser, smerter og lyster, som regel ta seg av, og der 
bevisstheten og husken regnes som affekt-kilde-registreringer og affektutløsere, og at affekter og 
følelsers styrke også bevisst vil være grunnlag for hva vi logisk bevisst velger som fornuft og 
forståelse av et behovsmål og styrken som trengs til en oppgave, teoretisk eller fysisk praktisk ut fra 
erfaring eller kunnskap. Følsomheten vi har opparbeidet oss. 
 Dette er hva jeg sikter til om viljen skal ha mål, kilder, preferanser som utvalg og 
velgefunksjoner i seg eller styres slik av andre, ikke minst kjente forhold som behov gjennom 
medvirkning eller samle-virkning av følelser og bevissthet. Videre at det er et mål for graden 
tilfredsstillelse og funksjoner som finner balansen og likevekten, gjennom hva som er nok, passe, 
mettet, tilfreds-stillende, beroligende for et behov, og når det er for mye eller for lite. Vi kan lett tenke 
at det er bedre å ha litt for mye på et matlager enn for lite. 
 Å bare være vilje, drivkraft, som en slags mening uten kilde og mål, den rotløse eller 
retningsløse vilje, eller ustyrlige vilje, er neppe i noen mening som en tilværelse alene.  

Det er heller slik at andre formasjonsstrukturer i endring og en grunnleggende kraft for alle 
egenskaper derfor er energikilden til viljen, at den virker alt fra død, ikke-tilstede-værende til å 
plutselig vise seg, gi seg til kjenne. Her kan nok våkenhet og behov være de krefter som bevisstheten 
identifiserer som viljen.  

Jeg vil ha, jeg vil ta, jeg vil gi, jeg vil få, er typiske slike for-dekninger av behov, og at vi 
kan hjelpe til med oversikt, altså bevisst vurdering, koordinering, eller se løsninger. Følelsene 
antyder oftest behov, eller gir behovs-utløsninger. Sult er eksempel, og i motsatt fall om følelser 
gir irritasjoner fysisk eller som styrkevirkning, så vil de skape behov for ro eller lindring, eller 
for utagering eller ekstreme utprøvelser. 
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Forståelse! Immanuel Kants Problem. 
 

Forklaringen på begrepet forståelse, er at det betyr er-lik! =! Det kan også bety tilnærmet lik! 
Graden forståelse, hvor lik, eller hva som vi godtar som likt nok, er avgjørende for begrepet forståelse. 
Selve den bevisste forståelses-prosessens virknings-felt bevisst er her en annen del av prosessen. Men 
vi skal her ha i hodet at vi også snakker om struktur-preferanser, objekter i bevisstheten og dets 
styrkevirkninger, slik at disse tros alt er energi-virkninger. (Immanuel Desperado). 
 Når bevisstheten sammenligner en fysisk prosess, eller kjennskap til et legeme, en natur-
gjenstand eller tillagninger av noe, kulturelle forhold og bruk av disse, så er det nettopp sammen-
ligningsgraden av den fysiske prosessen, eller bevissthetens sammenlignings-preferanser, som her 
avgjør om hvor likt dette er med tingene og deres virkninger. Kant er her opptatt av tingen i seg selv.  

Det er på det rene at til mer erfaring og mer undersøkelse vi gjør, mer kunnskap vi har om 
tingen, jo mer vil bevissthetens sammenlignings-prosess tilnærme seg mer av graden som den fysiske 
gjenstanden ligner seg selv som tilpasning og virkning fysisk, det vil si tingenes, eller naturobjektenes 
virknings-sammenligning, tilpasninger, og slik de virker i sammenheng som for eksempel fysiske 
lover og objekter, virkninger. Feltenergier. Uansett kan de bare beskrives som funksjons-mengden. 
 En forskers oppgave er slik sett å påvise at bevissthetens sammenlignings-prosesser og den 
fysiske gjenstandens tilpasnings-virkninger er mest mulig i overenstemmelse med hverandre. Vi kan 
si at forståelsen i saken er optimal. Forståelsen er altså hvor lik bevissthetens sammenligning er med 
den fysiske tilstandens tilpasnings-forhold og virkning. For fysikere betyr dette at forståelsen er lik 
den fysiske tilstanden. Forståelse = den fysiske virkningen. Det er noe sterkt kritisk tatt i kanskje. 
 En kritisk tenker, eller forsker, merker lettere hva som ennå ikke er forstått, og er mer åpen 
for hvilke mangler som det gjenstår å finne ut av, og drukner ikke bort i at man har funnet ut av kun 
en ting om gjenstanden. Det samme gjelder for bevissthets-forskning. Hva som enda ikke er likt. Eller 
hva som enda er ulikt, ikke forklart. Forklaring og forståelse er sterkt bundet sammen til samme sak. 
Dette er ikke en regel for all tenkning, der det er likegyldig eller ikke oppdages at det er mangler i 
saksforholdet. Mange snakker gjerne om en helt annen sak enn saken selv, og er lite orientert om at 
noe kan forklares. Mange tror at det ikke finnes forklaringer på noe i det hele tatt, eller det meste, 
eller det vanskeligste. Det avfeies med begrepet, at det er en mening med det, eller at dette er det få 
som vet, eller bare Gud som vet. Av-feining dementeres, ikke tillat i dette skriv. 
 At bevisstheten eller jegets-oppfatningen, forestillingen eller begrepet vi har om noe, og 
hvordan gjenstanden er i seg selv er Kants problem. At han ikke tror at de er likedanne. Det kan han 
for så vidt ha rett i. At bevissthetsfeltstyrkens strukturformasjoner og virkninger ikke er helt likt med 
gjenstandens struktur og virknings-formasjoner. Men det kan vi si om alt. Også at det er det samme. 
Vi blir ikke alltids klokere av det.  
 Kant stiller de spørsmålene som han ikke har forklaring på og ikke forstår. Hvorfor eksistere 
tingen i det hele tatt? Hvordan kan den eksistere? Hvordan kan gjenstanden ha egenskaper? Hvorfor 
virker gjenstanden slik den gjør? Tross at vi finner ut mye om en gjenstand ser Kant at vi fremdeles 
mangler kunnskap om gjenstanden. Men her gir også Kant opp! Han ender med spørsmålet, hva kan 
vi tro, hva kan vi vite, og hva kan vi håpe på? Hvilke er begrep som er fattige på informasjon! 
 I differensialkraften fremkommer det meste av hva vi kan legge til grunn for gjenstandens 
virkninger, form, strukturendringer og interaktive styrkevirkninger, altså som en del av det som 
hender, virker ved gjenstanden og som naturprosesser og styrkevirkninger. Slik sett har gjenstandene 
fått utvidet forklaring. Om bevisstheten er i hodet, i hjernen, at bevisstheten produseres inne i oss, 
ved at vi ser, hører, kjenner noe, tar på det, løfter på dette, så betyr ikke dette at gjenstanden selv er i 
vårt hode. Om vi ser et tre eller en hest så ville disse ikke fått plass i hodet.  

Slik sett viser øyet seg å være en linse som forminsker bildet utenifra, og som stort sett er lyset 
fra hesten. Dette omrisset og innholdet, bevegelsesforskjeller sendt med lyset eller kjent med 
følelsene i kroppen, i handen, er det som formidles til bevisstheten. Slår vi av lyset ser vi ingen hest, 
men vi kan kjenne dens former med hendene. 
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 Ulike sanser kan ta opp at hesten er varm, den har form og vekt, lys tilstede at vi kan se den. 
At signaler forminskes kan altså gjøre til at det blir plass i hodet, og da må det forminskes ytterlige 
ned, mer ned enn det øyet forminsker noe. Og i nerves-systemet til øyet kan det meste omgjøres til 
elektron-signaler av det som ses, lignende i en datamaskin, slik at vi vet at enorme mengder 
informasjon kan lagres og behandles, virke i en mikro-prosesser og dets minnebrikker.  

Hvor forminsket husk, bevissthet kan være er altså et gjenstående spørsmål. Om bevisstheten 
virker som felt-preferanser kan det ta mindre plass enn det elektroner og atomer gjør, og da vil det 
kunne være snakk om inntil et enormt hopp av forminskning. Grekere og esoteriske retninger mener 
at bevissthet er fortynnet lignende eteren, at det har stor egenskap i forhold til størrelse. 
 Andre løser slike problemer med å anta at bevisstheten ikke kan forklares, men kun er ånd, og 
slik sett bare sammenligner det som er fremkalt som ideer og forstillinger. De forklarer dette med at 
det er Gud, eller en idebank i altet eller i universet, viss operasjoner vi ikke kjenner for frakt og 
levering og sortering som er bevissthetens prosess, ut fra Gud.  

At en som har greie på dette, flinkere enn oss, om-stokker, blander og splitter det som skal 
splittes og samles som bevissthetsstrukturer og at vi er en mottaker der neste stillbilde, men i 
utskiftende hastighet virker som film, slik sett gir bevissthet til oss. Og bevissthetens virkning som 
funksjon er eliminert, dementert, fjernet, og lagt til side for godt. Nemlig bevisst forståelse. De mener 
allikevel at Gud er bevisst, eller at bevissthet finnes og virker. At vi regnes som bevisste mennesker, 
men vet lite. Vi skal derfor ta opp bevisstheten uavhengig av om den er i hodet eller i universet, eller 
i en annen dimensjon, men kun funksjonelt.  
 Kant har et langt hopp mellom bevisstheten og gjenstandens funksjoner. Han innrømmer at 
han ikke forstår de spørsmålene han hadde til de fysiske gjenstander. Det virker som at det meste av 
hoppet, avstanden mellom gjenstandens virkninger og bevissthetens virkninger, dermed gjelder 
forståelsen hos Kant. Forståelsen er problemet. Han finner ikke noe referanse-grunnlag mellom 
gjenstanden og bevisstheten. Han finner heller ikke noe referanse-grunnlag for bevisstheten og heller 
ikke for gjenstanden. Han forstår altså ingen av disse delene.  

Det finnes ikke noe er lik, eller fører til, eller funksjoner hos Kant når det gjelder dette. Slik 
uforståelighet fører til Zappfes: Det tragiske, og den tragiske menneske-rasen! Uten at Zappfe av den 
grunn viser til forståelsen eller funksjonen til bevissthet og av gjenstand. Alt vi misforstår og står fast 
i. Det tragiske er like mystisk spørsmål som det onde selv! Eller hvorfor vi har vondt av noe! Hvorfor 
pokker skal bevisstheten ha smerte eller angst! 

Vi har i alle fall kommet frem til at bevisstheten er en sammenlignings-funksjon og at 
forståelsen også da er dette, og at forståelse betyr hvor likt, er lik, med den saken vi da skal forstå. 
Hvor stort er samsvaret mellom bevisst oppfatning og sakens virkelige natur eller funksjons-
egenskaper, virknings-grad? Og hvordan skal det formidles. Poenget er at disse virkninger når 
hverandre, ikke avstanden. Når de hverandre så er de hos-værende til hverandre. Da er det ikke lenger 
en ytre og en indre verden, men samme verdens funksjons-virkning. 

Om manko mat gir sult-signal, og videre sult-følelse, lyst-følelse, så kommer denne inn i vår 
bevissthet og føles som sult. Om en gjenstand er hard eller magen er sulten er likegyldig, fordi 
virknings-effekten formidles inn i bevisstheten. Vi trenger selvsagt erfaringer med sulten og 
gjenstandene som hvor kalde de er og tunge, og formen, og hvordan vi kan endre på gjenstander, men 
også endre på sultfølelsens ved å spise mat. Selv om det ikke er mat kan å spise småstein faktisk stilne 
sulten en stund. Hvordan kan bevisstheten merke følelser eller behov om deres effektvirkninger ikke 
når inn i bevisstheten. Hvordan kan vi vite hva vi trenger om vi ikke har husk, eller metthets-følelse.  

Teoretisk kan en mage tilfredsstilles og næring i kroppen tilfredsstilles uten at det er et hode 
på kroppen. Alle organer kan stort sett fungere allikevel næringstilført. Om det er et avskåret froskelår, 
så kan elektriske signaler fra et lite batteri få beinet til å lage hoppbevegelser. 

Det blir født mennesker uten nevneverdig angst-funksjon, andre uten smerte-funksjon. Det 
blir født mennesker uten sult-følelse, og andre uten metthets-følelse. Her skyldes det på hormoner og 
organer, nervefunksjoner. Den ene vil ikke ta til seg mat, og den andre klarer ikke å stoppe å spise. 
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Den ene er ikke redd for noe, den andre er redd for alt. Bevisstheten følger opp de samme 
reaksjonene i behovs-sammenheng. Da er den ikke den redd for noe, og aldri sulten. Den må læres til 
å passe seg, læres å ta til seg mat. Da gjerne gjennom en sammenligning med de behovene som 
vedkommende fremdeles har intakt. Dessverre har vi grunnleggende behov for å leve selv om vi er 
født uten denne behovs-egenskapen som signalgiver eller som merkbar funksjon til bevisstheten. Vi 
lærer å gå, lærer språk, lærer hvordan gjenstander virker og oppfører seg.  

Til David Hume: Vi vennes til verden etterhvert som tiden går. Vanen, å venne seg til noe er 
en sammenligningsfunksjon av like og ulike! Det er også hvor nært eller fjernt noe er i følelser og i 
avstander fysisk. Graden bevissthet og graden fysisk funksjon og sammenligningen, tilpasningen 
mellom disse, kan riktignok mangle informasjon, og at man trenger sannsynlighets-beregning, som 
er enda en form for tilnærmet sammenlignings-funksjon. At det skjer ved hjelp av logisk sammen-
ligning av like og ulike data! Vanen ubehandlet gir ingen funksjons-sammenligning videre. Da har vi 
parkert sammenligningen og forskningen. 
 Da bevisstheten er en sammenlignings-funksjon, merker forskjell, spesielt rettet til behov, og 
som orientering og oversikt, så kan den logisk sammenligne forholdene om det å være til eller ikke 
være til, og valget rundt dette, og slik forstå at den bør følge opp rådet om å spise, og passe seg.  

Dersom ikke får man ikke beholdt og tilfredsstilt de behovene en fremdeles har ellers. Om vi 
sulter i askese, så er det ganske mye fysisk vi ikke får gjort. Om noen stenges inne i en hytte for å se 
hvor lenge de kan klare seg uten mat som et forsøk, så går tiden ganske mye til bare denne oppgaven 
å stagnere sulten. Noen konkurrerer hellig om å klare seg lengst uten mat. Noen klarer å utføre ting 
også i begrenset grad. Poenget med slikt på jorda er omdiskutert. Lidelses-Prøvelser. 
 Forståelse og misforståelse går ofte hånd i hånd. Begge er forståelse. Den ene samsvarer lite 
med saken. Misforståelsen føler ikke dette. Forståelsen en selv har av noe er alltid den full-stendige. 
Den totale forståelsen. Den egne oppfatningen av forståelsen sin, er lik med det en sammenligner 
med, er da hvilket man tror eller vet. Poenget er at forståelsen oppfattes som er-lik-med! Den tilhører 
sammenlignings-funksjonen og benytter seg av sammen-lignings-grunnlaget, preferansene som er til 
rådighet. Opplysningsgraden og sammenligningen til denne sakens begrensede oppfatning settes på 
hver side av likhetstegnet. Er lik! 

Om ikke andre referanser kommer inn i saken så vil man være tilfredsstilt med sin forståelse. 
Man tror at man vet alt om det meste fordi man kan navnet på dette eller vet hva det brukes til. Men 
man vet ikke hvorfor stoffene i dette virker som de gjør, hva de er lagd av og hvordan de ble laget og 
hvor råmaterialene kom fra, eller hvordan de indre funksjoner virker. Typisk med biler, data og 
mobiler. Forståelsen begrenses til behovet. Og vi tror at behovet er forklaringen på alt. At en mener 
at det er nok for meg i alle fall. Bra nok. 

Om en av sidene, forståelsen, og det som skal forstås, har flere faktorer oppstår grunnlaget for 
logikken og syllogismene ved at hver kan være del av sammenlignings-forholdet, eller er det. 

Forståelsen er slik at det vi sammenligner med ut fra behov, virker slik at vi føler  styrketype, 
eller gjenkjenner formasjonen til noe, hvilket betyr at vi merker forskjeller, og da som like og ulike, 
kjent og ukjent, som sammenlignet gir graden gjenkjennelse, hvor både direkte og husk-orienterte 
erfaringer er involvert, og at gjenkjennelsen som sammenlignings-signal også er hvilken grad kjent 
og ukjent bevisstheten nå får orientering og oversikt av ved sammenlignings-funksjonen sin.  
 Behovs-signaler fysisk når altså gjennom dreininger av styrken, som styrke, form og 
følsomhetsgrad, som ny dreining av denne styrkeformasjonen som signal til bevissthets-styrkefeltet. 
Bevisstheten merker styrkegrad og form. Men denne bevissthetsgrad eller bevissthets-felt-sammen-
ligningen kan like gjerne være kontinuerlig virknings-overføring som at styrkeformasjonen svekkes 
eller forsterkes og omstruktureres slik at den passer til bevisst-hets-feltets strukturformasjon som 
virkning, og slik da egentlig være en kontinuerlig styrkedrift uten at det egentlig er noen koding.  
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Det at noe kodes, eller forstås som kodet, i omforming, er en ganske spaltet forståelses-måte 
som kommer av at vi tror alt må værer adskilt for at vi skal se forskjell, men det kan jo være at 
forskjellen er kontinuerlig men bare bøyer seg, altså endrer formen i en kontinuerlig rekkefølge. 
Virkningen forflytter seg tross alt. Men den kan være i en kontinuerlig forbundet tilstand til det andre 
allikevel. Typisk for hva Einstein fant ut av massenes sammentrekninger når to gravitasjons-objekter 
nærmer seg hverandre eller faller sammen til en felles samling. Ett sort hull. Gravitasjons-hull. 

Når et barn spør om noe, så svarer ofte foreldrene ett eller annet, og barnet svarer kanskje ja 
da. Det kan jo være forstått. Men ofte kan det det hende at det ikke er forstått. Barnet svarer da ja da 
for at det tror at dette da har en forklaring som det vil forstå siden. Barnet kan også føle at det er litt 
dummere enn de som svarer og derfor ikke forstå dette, men lar det ligge til siden eller overser dette, 
eller lar denne saken være inntil videre fordi det ikke forstod svaret.  

Men dette svaret, selv om det ikke var riktig, eller helt galt, eller riktig, så gjentar mange barn 
og ungdommer de samme svarene som de har fått! Det tilfredsstiller kravet fra foreldrene i alle fall. 
Det holder hjemme. Eller i kameratflokken, eller for vennen. Aksepten er ofte viktigere enn de riktige 
svarene, eller graden nøyaktighet. For andre er nøyaktighet alt, selv om det ikke egentlig er noen 
forklaring til dette. 

Forklaring innebærer opplysninger om en sak. Mange forklaringer har ikke det. Normalt er en 
forklaring det samme som en forståelse, men det innebærer ofte bare del-forståelser av en sak, eller 
et tillegg til de forståelsesmåter vi har. Forklaring er ikke alltid en fullstendig forståelses-utlegning. 
Ellers ville forklaring og forståelse vært like, eller det samme. De andre opplysninger vi har om alt 
og erfaringer, følelser, sinnsstemninger, vil gi en farging, en persepsjons-forskjell mellom menneskers 
bevissthet, en relativ forståelses-sammenligning.  

Det er viktig også å si fra at det finnes mange forklaringer uten at det er noen sak. Kanskje, 
kan ved undring, at en ikke tar hensyn til undringen selv, men at man bare kaster ut tilfeldige årsaker 
eller setninger uten noe menings-innhold eller sammenheng. At en bare finner på noe for å undres. 
Det finnes jo så mye uforklarlig. At det ikke er noe mål med undringen. Bare mystisk. 

Opplevelser. Vi kan ha vilje til å tilfredsstille våre behov og mange er fornøyd med dette. 
Ofte de grunnleggende behov. Vi får høre at alt er vilje til makt. Dette stemmer ikke. En vilje oppstår 
stort sett ut fra en situasjon der noe blir et problem, og er slikt ikke oppdaget så er det neppe noen 
vilje til denne saken. Viljen til makt, altså å dekke et behov, oppstår når problemet melder seg. Slik 
sett har vi blitt født med sult-behov, luft-behov, og sanser så vi skal få beveget oss for å skaffe oss 
dette, gjennom kropps-bevegelser og lunge-bevegelser. At hjertet pumper blod igjennom oss.  

Viljen til makt-begrepet er at vilje viser til krefter, selv om det ikke er alle krefter. Vilje til alt, 
absolutt makt er overdreven forestilling. Makt-begrepet kommer fra slit, krefter, å ha krefter nok til å 
løse en oppgave. Få til noe. Ikke nødvendigvis alt. ALT er VILJE TIL MAKT. Feilslutning. Men for 
noen oppfattes det slik. Skal klare alt, ser alt i rett lys, og gjør det rette, har rett oppfatning av alt, eller 
det som skal være hoved-rettledning, og opphøyer seg selv til utførelsesobjekt bevisst. Selv-følelsen 
er upåklagelig.  

Naturen driftes av balansen, der preferansen og funksjons-presset er et kompromiss. Planten 
utbrer seg ikke mer enn balansetilstanden. Selv om det er mere nærings-ressurser. Vi blir også mette 
en gang. At det er vilje til makt hos planten, stiller spørsmål til Nietzsches oppfatning, livssyn! Hans 
sammenlignings-grunnlag. 

Hos noen vil erfaringer med en uvel følelse av livet drive de mot alle høyder av å tilfredsstille 
behovene på nye måter, stort sett de samme, slik som med det skjønne og det kulinariske. Altså 
estetiske monstre. De vil nå pirke på det meste. Andre opplever at det går ille om de ikke har makten, 
eller styrken. Da vil de lett kunne få den oppfatningen av at de må gjøre alt. Tren, vinne, styre over 
de andre. De har fått viljen til makt. Andre er noe medfødt trassige, og utrykker ganske spontant at 
de vil noe, selv om det ikke er noe behov ellers for å ville noe. Dette er eksempler som lett kan 
overkjøre andre eller bli et jag der alle overkjører hverandre. 
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Det siste er den verden vi lever i. Vi har jaget hverandre opp i en total misforståelse av hva 
man trenger og ikke trenger, og med alt på plass, så trenger man vedlikehold og videre alt som passer 
til alt det nye man har anskaffet. Så er en del av overkjøringen at en vinner konkurranser eller får mer 
enn de andre. Dette blir lett en fullstendig forståelsesmåte av verden, at bare viljen eksisterer. Spinoza 
ville kalt dette havesyke. Lite adekvat. Ikke en logisk maksimal opprettholdelsestilstand for samfunn 
og individ, men optimalt for noen få på bekostning av natur og folk generelt. 

Fordi vilje handler om begrepene ta, ha, få, og i mindre grad å gi. Hva er best: At alle lager 
hindre for hverandre eller at alle forteller alt til hverandre slik at alle kan løse problemene sine. At 
ingen hjelper hverandre eller alle hjelper hverandre. At alt holdes hemmelig eller at alt kommer for 
dagen så alle vet hva de skal gjøre. Tydelig at angst, redsel er fra barnlig eller opplevd tilstand som 
settes inn mot et voksent system av nettopp havesyke. Alt for oppmerksomheten eller driftene, om så 
annerkjennelsen. At man er finere, bedre, har klart, eller vinner over andre. For et behov! 

Forskjellige utviklingsstadier av løsninger på saker rundt omkring i verden har ført til denne 
skjevheten. Den er neppe så planlagt, men har blitt til planer for alt. Stadige overstyringer. Men disse 
følger behovene til de som styrer. Ikke så meget de andres behov. Hvem er de andre? Det må være de 
som lider helsemessig grunnet fattigslige eller forhindrende normale levekår.  
  

Forståelse er lik 
Forståelse betyr ganske enkelt hvor lik eller ulik, altså graden likhet med det vi sikter til, 

hører om, ser, opplever og kjenner, og som samsvar mellom bevisstheten og det fysiske eller mellom 
to bevissthets-forståelser måte å se noe på. Forståelse kan altså erstattes med er-lik, eller tilnærmet 
lik, og dermed de logiske funksjoner lik og ulik. Syntaks vil bety sammenligningen av lik og ulik. Da 
må også dette sammenlignings-grunnlaget være på plass. Likt som der Jeopardy-maskinen hadde 
glemt å sammenligne med populære utrykk, moter, hva som var inn, komiske utrykk, spøk, og 
lignende fra ukeblader, aviser og magasiner, og internett-sider fra sosiale medier.  

Oftest er det forståelser av samme saker som Er-Lik, som er ut fra samme signaler gir samme 
tanke, forstått som tanke-overføring. Telepati. I andre tilfeller er veien ofte for komplisert å forklare. 
 Forståelsesformer, altså måter å sammenligne likt og ulikt på, er det som kalles 
hermeneutikk. Fenomenologien må så langt den klarer dette definere hva som er rammer eller 
utvidelsesformer for en forståelse, og slik sett så er fenomenologien rett og slett definisjons-
spørsmålene av logisk karakter som likt og ulikt til sammenligning. Fokus i saken og i tillegg at fokus 
er satt i sammenheng med verden i bakgrunnen ikke ulikt forestillingene til Hegels teater, eller 
grekernes skuespill, og romernes sirkus.   

Dialektikken er her litt mer usikker. I grunnen setter den utsagn og mot-utsagn opp mot 
hverandre og forsøker slik å trekke en slutning eller konklusjon som veiledning, rettledning slik. Tese, 
anti-tese og derav syntesen. Men det går ikke uten oversikt og logikken. Det gir ikke funksjons-
forklaring til disse forholdene, men det henviser oftest til balanse og kompromiss. Dette har 
dialektikken utvikles seg gjennom. Men den får problemer med nettopp det samme som andre 
grunnformer i balanse. Hvordan kan noe henge sammen i de nevnte kreftene som fungerer med 
hverandre. At vilje og lyst blir en stor del av makten. Det er ikke upåklagelig at rettferdighet og hva 
vi alle har behov for i en økologisk sammenheng er sentralt. Men Marx sa det som Kant, Hume, 
Smith, Hegel ikke kunne forstå grunnlaget for; At moralen: Det var det ikke noen som visste hva kom 
av. Men han antydet at vi ville finne det ut i fremtiden. 

Men funksjonelt og som forståelse kan ikke dialektikken unngå å merke seg forskjeller, og 
slik vil fenomenologiens definisjons-spørsmål, og en hermeneutisk forståelsesmåte komme inn å 
prege behovene, forståelsen, sinns-stemningene. Dialektikken kan ikke klare seg uten 
hermeneutikken og fenomenologien, og fenomenologien kan ikke klare seg uten dialektikken og 
hermeneutikk, og lignende kan ikke hermeneutikken klare seg uten dialektisk og fenomenologisk 
sammenligning og definisjoner. 
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 Forståelses-formen, eller begrepet forståelse, i den grad det tilnærmer seg et utsagn, 
hendelse, opplevelse, forklaring, eller de fysiske forhold, annen bevissthet, så er det snakk om hvor 
sammenlignbart dette er, altså hvor meget er-likt med dette som utrykkes, merkes, som 
forståelses-innholdet og den sammenlignbare hendelsen er med hverandre. Forståelse gjelder 
hele bredden av sammenligning som er mulig fra ingen til absolutt. 
 Vi må ha både oversikten, en slags hermeneutisk forståelse av en sak, videre den definerbare 
fenomenologiske tilnærmede forståelses-grad av saken så dypt vi kan, og videre den oppdelte 
preferanse-sammenligningen, den dialektiske preferansesammenligning, tilstede for å forstå noe, slik 
at ingen av disse er avgjørende alene eller klarer seg uten hverandre uten å få mangelfull forståelse. 
Dette slår ut i de meste av de mangler, og også overskudd av energier som oppstår som for mye og 
for lite som feilvurderinger. Den hermeneutiske må ta seg av kilder og mål i oversikten. 
 Fornuften derimot peker i langt mer retning av at det er gitte krav som skal oppfylles, for 
eksempel hvor holdbart noe er eller hvor vanedannende, sammenligningstilstander som kreves, eller 
hva som er skikk og bruk, og kan gjelde for hva som regnes som trygt, sundt, moralsk, rituelt, og 
dette endrer seg som regel med omstendighetene.  

Forståelsen har som maksimal grense at forståelse og sak er like i aller høyeste grad. Fornuft 
har en grense mellom innenfor og utenfor holdbarheten, eller rett vei for å opprettholde en trygg eller 
riktig tilstand, vei, valg. Dette betyr slett ikke at fornuften ikke er logisk funksjons-bundet. Men det 
gjelder i et mer begrenset omfang. Her skal vi skille ut hva som er gunstig eller innenfor et valg, krav.  

Fornuft ligger langt mer opp til korreksjon, tilpasning innenfor gitte rammer som det 
sammenlignes med. Forståelse har en fornuft, struktur i seg. Fornuftsgraden er ofte den logiske 
graden i begrep og forståelse av dette. Forklaring er henvisningene i ordspråket og i de billedlige 
funksjoner sett i sammenheng eller henvisning til hverandre som en sammenhengs-oversikt eller 
årsak-virknings-rekkefølge, altså gir en synlig mening eller handlingsoversikt for å løse eller forstå 
en sak, eller som grunnlag for menings-innholdet selv. At det gir en regel eller definisjon som senere 
kan benyttes til sammenheng eller årsak-virknings-oversikt, orienterings-faktorer. 
 Skille mellom forståelse og fornuft er ingen enkel sak. Begge trenger hverandre. Men det er 
den logiske sammenligningen av hva som er likt og ulikt med det gitte saksforholdet som er den 
underbyggende basisen, forskjells-karakterens form totalt sett. 
 Det siste er bevissthetsfelt-relevant. Forløp, eller forløp i tid, må også gi feltvirkningstids-
rekkefølger i bevisstheten. Som etterfølgende dønninger. Her er det likhet mellom sted- og romtid-
celle-virksomheter fysisk, og bevissthets-rekkefølge i husk og i saksforhold i bevissthets-prosessen. 
 Dette viser at som bevissthets-form kan ikke dialektikken klare seg alene. Vi kan heller ikke 
veksle mellom tilstanden til et utsagn eller kraft, og et mot-utsagn og en mot-kraft. De er hele tiden 
forbundet i det samme løp, kontinuitet. Både fysisk og bevisst så vil tilstandene og tilpasninger og 
sammenligninger ha et ubegrenset arsenal av det lille og det store, en uendelig arena som kan dekkes 
for hva som kan være tilfelle, men som i grov mål-stokk kan reduseres til de møtende sakstilfeller vi 
oppfatter som årsak-virkning, og som lar seg overskue, og som stort sett kan utledes som vaner, 
konklusjoner eller lover, eksempel fysiske lover.  
 Vanedannelse er heller ingen spøk. Slikt kan ha en evolusjons-effekt. At mange spesialiserte 
individer kan ha lignende som i området før pattedyrdyr-hjernen vokser ut, en medfødt tilpasning til 
slik som sukker, fett, proteiner, som sorteres ut som tilfredstillelses-signaler, der noen spiser bare 
kjøtt, andre bare planter, eller at et insekt kun lever av en type bær eller frukt. Vanen er slik fysisk 
knyttet til behovsmangelen kroppslig. Påvirker så videre lukt og smakssanser som tidligere var 
signalgiver for korreksjon av respons i reseptorer.  

De er endrings-bare med tiden. Det medfødte er med tiden dannet, men kan videre-dannes. 
Hva som er godt og hva som er vondt vil i en viss grad være arvelig, for så bli endret gjennom 
hendelser, såkalte vaner eller tvangsforhold, eller mangel på slike innstillinger. Tilvenning og 
prøvelser, øvelser er slik det samme. Også for bevisstheten. 
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 Men forskjellene som likt og ulikt, så langt dette kan defineres, men som også må gjelde fra 
bunnen av funksjonelt i tilværelsen, må være tilfelle, være tilstede, og kan utledes logisk, selv om vi 
ikke har fått bekreftet, eller avkreftet sakens utsagn, virkemåte.  
 Dialektikken kan altså ikke garantere for riktige beslutninger og definisjoner alene. Vi må ha 
saksforholdet og virkemåtene, og som virkninger er årsak og virkning både mot-krefter og syntesers 
samvirkende forhold. Men dersom vi ikke holder motsatser og tilfeller av sak, ikke-sak, som 
sammenligning, vil vi ikke få kilde-mål-sammenligninger. Vi blir avhengig av å sette opp det meste 
som alt og ingenting, er og ikke-er, frem og tilbake, sak og mot-sak, som en av måtene å sammenligne 
like og ulike på, men dette avgjøres helt og holdent av forskjells-funksjonen for valg, opplysning, 
innsikt, induksjon og deduksjon.  
 Da punkt, posisjon, kontinuitet, er 3 forskjellige mulige sammenlignings-former av like og 
ulike, grunnet forskjells-funksjons-mulighetene, så betyr dette også at vi har et usikkerhets-moment 
i graden av bestemmelse for hva som er likt og ulikt. Det er sjeldent at en sak kan begrenses nøyaktig, 
eller adskilles fra helheten ellers. Utvekslingen ville forhindret dette. 
 Forståelse og fornuft kan begge settes opp som logiske syllogismer. Poenget er graden likhet 
eller ulikhet med det som det sammenlignes med. Det er konklusjonen. Grad likhet. 
 Derfor har det sin rot i differensialkraftens forskjell-funksjon eller forskjells-funksjon som 
grunn-basis-funksjon. Dette gjelder sammenligning av alle bevisste og fysiske forhold uansett. Og 
det gjelder også for forståelsen av kaos og kosmos, orden og uorden, hvilken grad oversikt som finnes, 
eller er tilfelle, eller vi er i stand til å oppfatte noe som. Slik sett er kaos og kosmos mytiske begrep 
slik bevegelsen er, mystiske. 

De er altså ganske personlige, eller individuelle bedømmelser. Derfor er graden mystisk og 
logisk så ulikt i alle de ulike erfaringer mennesker gjør seg bevisst og som opplevd. Der den ene har 
fått en positiv respons fysisk eller bevisst, kan den andre ha fått negativ respons. Dette er gjenstand 
for undersøkelser. Mye som er tatt for gitt har to sider, eller flere. 
 Dialektikken kan lett innby til at det som faller seg inn først, settes opp som sats og mot-sats. 
Grundige over-veininger kan ikke alltid forsvares med dette. Det er slett ikke sikkert at svarene 
gjennom dette viser seg som sakens kjerne. Det er like lett å kjøre slike saker til enden uten å ta 
hensyn til andre opplagte ting, saks-forhold. Disse kan som regel ikke utelates fra hverandre. Heller 
ikke kan det i følge differensialkraftens kontinuitet skilles mellom sak og mot-sak som at de er 
uavhengige. De er begge saks-avhengig av hverandre og av alle andre tilfeller som bestemmer 
omstendighetene. Er omstendighetene annerledes, så vil også slike motsetninger endre sin karakter.  
 Dette viser at vi kan ha sterke grunner til dypere vurderinger av forhold før vi ser på hva som 
kan være motsetninger i forhold til kilder og mål, fysisk og bevisst, også i forholdet der individ og 
samfunn skal ivaretas best mulig samtidig. Det nytter ikke å få til slike tilstander når mennesker driver 
rovdrift på hverandre. 
 En omfattende innsikt i mange tenke-måter og opplevelser i stor bredde av folket, gir som 
regel gode perspektiver å vurdere og sammenligne ut i fra. Vi er ofte fornøyd med å kjenne til alle 
slike saker, langt mer enn at vi analyserer og sammenligner de forskjellige forhold, i forhold til tenkte 
tilfeller og saker som kan oppstå. Å kjenne til mest mulig er ikke det samme som å vurdere, 
sammenligne forhold og konsekvenser. Det er derfor en dimensjon som mangler når vi tar verden for 
gitt, eller antar at alt er gitt på forhånd.  

Da uteblir egne analyser av sammenligning for konsekvens. Å tro at det å herske alene, eller 
følge regler alene, er sikkerhet for seg selv eller andre viser seg som en fallitt i mange tilfeller. Å tro 
at en selv er gitt for å herske, uansett intelligens, er også et sært tilfelle som kan begrense en analytisk 
sammenligning av forholdene. 
 Vi vet at fysiskere faktisk har fått mange måle-resultater som har vist slike motsatte 
funksjoner, og det er som regel gitt som endring av omstendighetene til de innvirkende tilstøtende 
fysiske forhold. Bevisstheten kan tenke seg til mange forhold som ikke vises fysisk.  
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Stort sett så vil bevisstheten og sammenligninger av fysiske måleresultater føre til at vi klarer 
å holde en oversikt, orden. I det vi står ovenfor lyshastigheten eller fysiske prosesser som går raskere 
enn det vi selv eller måleinstrumentene klarer å fange opp, så kan vi få en opplevelse av kaos, uorden.  

Da energier i det fysiske landskapet viser samme energi i kaos og kosmos-tilstander viser dette 
at en viss orden må fungere, men at det er vår mulighet til oversikt eller bevisste oversikts-evne som 
ikke strekker til, og heller ikke strekker til for måle-apparatene. Konsekvensen er at vi kaller de raske 
partikulære forhold, vær-forhold vi ikke har sikker oversikt over, og felt-resonans av ulike tilfeller for 
uorden, eller kaos. Og her operer vi da med sannsynlighets-beregninger og statistikk. 

Hva vi oppfatter som kaos eller kosmos forblir forskjellig fra forsker til forsker og fra 
menneske til menneske. I det lange løp virker det som forskerne enes om ganske mye. De finner felles 
linjer som kan følges opp. Flere begrep blir også felles. Svært mye kan føres tilbake til enklere 
grunnfunksjoner.  

Koordinering av bevissthet 
Bevisstheten er en klart utviklende faktor i forhold til sanser og behov, driftene, styrkene i oss. 

Følelser. Grunnen er at vi ikke kan koordinere alt når vi blir født der bevegelser, sanser, behov prøver 
seg frem i verden og der tale og andre utrykks-måter må få tid til å koordinere seg. I sanser kan for 
eksempel signaler komme til oss, gå gjennom nervesystemet og nervesentra, og til slutt danne 
koordinering mellom hørsel og syn, smak og lukt, berøringer og hudfølelser, eventuelt balanse.  

Men signalveiene er først ganske isolerte og kan allikevel ha ringvirkninger gjennom kroppen. 
Men ikke like koordinerende som det nervesentrene har med hverandre. Her dannes det stor 
koordinasjon mellom hva vi ser, en bil, og vi hører, en motorlyd, og at hvilke lyder som tilhører hvilke 
synlige gjenstander, slik som et ande-kvakk, et vindsus, susende lyd der vi kjenner vindpustet på 
huden, i ansiktet. Trykk og lyd. 
 I bevissthets-sentraene fungerer det slik at koordinering skjer gjennom først at vi merker en 
sans direkte, eller en slags felles virkning av to sanser, det vi ser og hører lyd, men at dette finjusteres 
etterhvert. Sanser og behov, lyst og angst til berøringer, det vi merker, fungere slik at styrkeforholdet 
justeres bevisst og at bevisstheten trenger tid for å lære hva kroppen, sanser og behov forteller, ved 
en stadig bedre felteffektspredning av styrkeforholdene og preferansenes virknings-signaler. Slik må 
bevisstheten gjenkonstruere det som kroppen og nervesentrene alt har lært. Senere kan bevisstheten 
være samlende formasjon tilbake til justering av det kroppslige systems koordineringer. Øvelse. 

Dette igjen fungerer slik at den finjustering og tålmodighet som nervesentrene ikke har selv, 
sanser og behov, kan nå finjusteres gjennom bevissthets-prosessen, som er en sammenligningsprosess 
som er grunnløs som bevissthet om ikke bevisstheten kan sende og koordinere sine informasjoner 
med behov og sansesentre, kropp. Og selvsagt tid for bevegelse, handling. Svært mye av dette er 
motorisk, men vi kan bevisst sende signalvirkende styrkeregulering til disse sentrene. Koordineringen 
er en tilpasningsvirksomhet mellom hørsels-signaler og synssignalet i bevisstheten, at denne er så 
korrekt feltregulert som mulig ut fra våre behov, livssituasjoner. 
 Dette betyr også regulering av bevissthetens våkenhet, konsentrasjon, effekt-kontroll av 
sammenlignings-effekter. 
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Autistisk bevissthet 
 Autistisk bevissthet finnes i mange former. Hos noen er den slik at kan være avgrenset til bare 
kropps-bevegelser, bevegelses-mønstre, reaksjoner på spesielle strukturer, eller utøvelse av spesielle 
struktur-bevegelser, likt som et ritualer, og dette virker som en tvangshandling som vedkommende 
ikke klarer å stoppe selv. Vel, alt kan bremses opp med forskjellige grader av forstyrrelser. 
 I mange tilfeller kan det være nevritter, dendritter, celle-informasjons-reaksjoner som slår ut i 
det dette er koblet til for eksempel synet, eller hud-reaksjoner, men også vind, temperatur, eller skarpe 
lyder, om så hvisking eller vislende lyder. 
 Når det ikke skyldes nevron-strukturer knyttet til hjernens fysiske bevegelses-sentra, så vil 
dette autistiske oftest være knyttet til syns-senteret og husk, til hørsel-senter og husk, til hvilket som 
helst av sanser, behov, eller spesielle sinnsstemninger, men også til for eksempel enkelte saker i 
erfaringen omhandlende spesiell ting, biler, trær, ansikter, musikk, takter, smaks- og lukt-
fornemmelser.  
 Også her kan fysiske utløsninger virke slik at en reaksjon huskes, eller kommer innom et av 
sansesentrene i hjernen, eller behov- og bevegelses-sentra, og bare utløses i retning av handling, 
beregning, en årsaks-rekke som ikke lar seg styre av lyst eller angst, men utløser de videre reaksjoner. 
De starter operasjoner uten at en har spurt etter det eller ønsket, det. I andre tilfeller kan nettopp angst, 
fobier, lyster, ekstaser, starte opp samme sak, at reaksjonene ikke kan styres men utfører 
tankeoppgaver, følelse-oppgaver, husk-utløsninger, uten at en kan styre dette.  
 Vi kan også få like reaksjoner om man har interesse eller lyst å oppleve dette område, er 
interessert i slike ting osv. Ofte kobles klisterhjerner til slike reaksjoner, såkalt fotografisk minne. Vi 
husker ofte noe normal, men dette avløses av videre rekkefølger i alt som hender. Hos de med klister-
hjerner, fotografisk hukommelse viser det seg fra målinger, tester, at de ofte virker til å ha en lang 
eksponeringstid ovenfor mange saker, men dette kan også suppleres om det er intense signaler i 
samme saker opplevelse.  
 Da vil inntrykket virke sterkt lagrings-holdbart fort, mens andre gjerne må pugge, oppleve det 
flere ganger, eller drive en liten stund med saken før dette lagres så vi husker det i lengre tid. Vi må 
ofte repetere saker, men hos mange autister eller de med fotografisk minne så kan lagringen ha brent 
seg bedre fast enn normalt og derfor føre til at repetisjon er unødvendig. Hos mange mennesker på 
normalt vis, så avleses saker ikke bare fysisk rettet, eller sosiale situasjoner som vi forholder oss til.  
 Det samme virker til å skje når vi tester folk på oppgaver i EEG-tester, at markerte områder 
er aktive av gangen, og signaler blir enten naturlig eller gjennom lærdom avgrenset, hemmet, isolert 
fra andre aktiviteter. Men dette kan også gi en fragmentert bevissthet at mange sammenhenger ikke 
blir behandlet som fint kan høre sammen i kombinasjoner.  
 Hos autister kan flere sentre bli aktivisert samtidig uten at en har bedt om det, men det kan 
også aktiviseres bevisst at flere aktiviteter foregår. Det er lett å tenke seg at vi skal styre hjernens 
aktiviteter, men det er ikke så lett å styre hvilke signaler som kan ta omveier innom andre 
informasjons-deler av hjernen. De fleste har opplevd at spesielle ting utløser husk, annet, reaksjoner, 
ideer, uten at liksom har tenkt på dette. 
 Dette er ofte en gjenkjennende saks-forhold med det som en har vært opptatt av eller pratet 
med noen om, som vi gjenkjenner som utløsende årsak, uten å vite hvorfor det tok den veien å finne 
ut av en sammenheng. Nå er det slik at vi er fulle av informasjon, og vi kan si at vi ofte skiller mellom 
daglig nyttebruk, der lagringen skal være aktivt med neste dag også. Men det er nok enda mer vi har 
regnet som uvesentlig, og mest av alt: 
 Vi tenker at dette skal jeg finne ut senere, men glemmer det, eller at vi vil finne ut av det 
senere og har dette et sted på programmet, når vi finner en anledning til dette. Om vi skal dra til et 
feriested med et lystsenter, så vil vi komme på dette når vi drar til feriestedet, at vi skal gå på 
lystsenteret.  
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 Dette betyr også at vi har klare signalkoder, som kan virke noe forskjellige fra menneske til 
menneske. At vi finner forhold som skal, skal ikke, lyst, ikke lyst, avsky eller nysgjerrighet, stopp, 
start, trekk unna, gå fremover mot, de forskjellige oppgaver, og med grader vi personlig opplever som 
styrken til hindre, blokkerings-grad vi lager, oppfatter, at vi må ha, trenger.  
 At andre behov og oppgaver sender sterkere signaler, eller en oppgave virker kompleks nok 
til at det vil kreve for mye av oss på kort tid, så vil vi ha de samme spørsmålene eller oppgavene klart 
for oss, og vi kan da sette disse oppgaver på vent. I hvor sterk grad vi føler at vi trenger svar på dette 
spørsmålet, gir også ofte styrken, signalmengden, koden, strukturen, feltstyrken til hvor lett eller fort 
senere som signalet utløses, eller på hvilke tema som dette skal utløses på.  
 En vanlig lagring i hukommelsen kan generelt plasseres hvor som helst. Om hørselen vår 
merker noe samtidig med et spesielt syns-inntrykk så kan dette godt bli et syns-inntrykk knyttet til 
nettopp lyder, andre synsinntrykk kan knyttes til smak. I forskningen har man funnet ut at bevegelses-
funksjoner, slik som å taste inn tallkode på utstyr som mobil, data, bankkort, tydelig slik som mange 
oppgaver som knyttes til pekefinger eller tommel, kan se ut til å huske bevegelsen i hjernens 
bevegelses-senter for tommelen eller pekefingeren. Også i senter for språk eller tall, og nær 
synssenteret.  
 Men generelt så ser husk ut til å være sterkt orientert mot inntrykk som har med den aktuelle 
sansen å gjøre, og hvor effektive disse sentrene er, hvor mye de erfarer, lærer, trenes, øves opp. Ganske 
mye av dette blir lagret gjennom flere gjentatte prosesser, at det tilhører vaner og praksis i miljø og 
samfunns-relaterte forhold. Ofte kan definisjonen virke stålfast og enkel.  
 Mange har derimot opplevd at det er en utrolig mengde nyanser ved et ord, et begrep, en sak, 
en bruksting som man normalt ikke tenker på. Da blir man nesten aldri ferdig med å definere hva en 
stol er eller det å sitte er. Men mange mennesker forstår at ordene våre har kraftige nyanser som 
definisjons-grenser og saks-innhold som ikke stemmer med de ordrette forklaringene, eller holder 
mål ved de ordrette forklaringer i ordlista, og dette gjelder jo videre for grammatikk, og for alle steder 
der det står at noe skal forstås ordrett. 
 Vi kan ved oppfinnelser, og å se tilbake på de første eksemplarer av disse, få et klart inntrykk 
at begrepet bil, biler, hva en bil er, er ikke bare ordrett ordet bil. Fordi hva vi som mennesker opplever 
eller forstår bil som, er en varig utvikling, og en varig tilførsel av mere informasjon som hele tiden 
endrer definisjonen eller utvikler definisjonen. Våre begrep er i en varig utvikling konstant, men kan 
ved påtrykk, angst, lyst, fokusere sterkt på færre deler av innholdet, eller presses til å være konsentrert 
om en type enkel forståelse. Da blokker man nyanser og begreps-forståelsen. At den blir redusert. 
 Informasjonen til de med fotografisk hukommelse kan også nettopp komme ganske ordrett, 
eller som gjengivelse av strukturer, kunst, informasjon om fagfelt, eller hva som helst som finnes som 
kan gjenkjennes, som vi alle vet vi kan, nemlig å gjenkjenne noe, sammenligne informasjon eller 
sanseinntrykk. Å sammenligne husk med oppgaven vi står foran. Om noe er likt eller ulikt mellom 
husk og det neste trinnet i en praktisk oppgave. 
 Når vi ser hører, merker at noen har enorme kunnskaper eller evner på områder, som virker 
fotografisk eller som er behandling av sammenhenger vi plutselig står ovenfor, så vil den med 
fotografisk hukommelse kunne gjenta det aktuelle temaet som er lagret. Det er kanskje ikke det mest 
imponerende. Mer imponerende er det som er årsaken til dette. En datamaskin vil jo gjøre dette 
automatisk. Men hvordan oppstår en lignende struktur i hjernen, eller bevissthetsprosessen. 
 Om vi har pugget gangetabellen eller en regnemetodene så kan vi lett lære å ta enkelte slike 
partier som hoderegning som går utover den vanlige gangetabellen. Øver vi oss mye kan de fleste av 
oss klare ganske utrolige oppgaver. 
 Det finnes stadig oppdagelser som er smarte og raskere. I noen tilfeller har vi super-knep som 
er raske måter å komme frem til for eksempel matematiske svar på. Det florerer av slike metoder, 
også hvor mange navn vi kan huske på personer som vi har noen timer sammen med, og særlig om 
vi knytter navnene til dyr eller gjenstander, eller korte historier som slik sett gjør saken morsom å 
huske, og vi kan ramse opp navnene på de andre vi deltok med på møtet. 
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 Det samme gjelder for praktiske arbeidsoppgaver, alt fra å repetere, til å ha stor interesse eller 
finne et behov som dette er viktig med på å dekke for oss, ofte nok for mange at det handler om 
penger, livs- og mulighets-midler.  
 Sanseinntrykk og behov kommer altså ikke bare inn i kroppen lignende det vi kjenner av inde 
behov som sult, smerter i organer, luftmangel, tørste, balanseproblemer, alt vi identifiserer som uro i 
indre lyster, hva som er passe bra, normalt eller ikke. Alt dette går gjennom sorterings-operasjoner. 
At vi lagrer det dit noe liksom skal høre hjemme, og vi utvider eller reduserer hva som begrepsmessig 
skal tilhøre hva, som vi kan si er samle-sortering og spesialsortering, fin-inndeling, eller oppdager at 
noe ikke hører hjemme i en kategori ut fra vår nye informasjon, vurdering. 
 Da om-sorterer vi. At vi har mange slike sorterings-lagrings-sentre for begrep er det ikke tvil 
om. For eksempel fikk en kollisjons-pasient tester som viste at alt var i orden. Unntatt, at alt som 
handlet om grønnsaker, det forstod han ikke. Hukommelsen for grønnsaker hadde forsvunnet. En av 
flere, blant annet to professorer i hjerneforskning hadde vært ute for ulykke. Den ene av de hadde 
plutselig fått sanser og evner i kunst som tidligere ikke fantes, da han lett tegnet det meste ganske 
firekantet og klumpete. Men nå kom avrundede fine former med overalt i riktige proporsjoner, og 
kunsten den holdt han på med hele døgnet, enten malerier eller skulpturer. 
 Den andre professoren var en kvinne som ikke hadde evne til diktning tidligere av noe godt 
format, men nå gikk hele døgnet med til mengder av slikt. All sortering går på like og ulike, nær likt, 
nær ulikt, kjent eller ukjent. Er ikke saksforholdene der fra før, opprettes et nytt begrep eller ny 
kategori å samle slikt i.  
 I ett eksempel var det hjerne-operasjon som skulle finne sted, og når det slik er sannsynlig 
med skadevirkning etter operasjonen så tester man funksjoner ved hjernen ved å sette elektroder ned 
i forskjellige hjernecelle-områder og måle sanseinntrykk. I et tilfelle var det en slik celle som reagerte 
på bilder av Jennifer Aniston. Da fyrte cellen. Alle bilder av henne, og navnet hennes. Men var Brad 
Pitt med så ble den stille. Virket som celle var reservert bare for henne. 
 Men hos enkelte autister, og da med fotografisk hukommelse, så er det ikke bare utløsningen 
av reaksjonen som teller men måten det utløses på. Om vi da oppgir et tall eller regnestykket og 
vedkommende autist ikke sel er klar over hvordan han selv får det til, la oss si vanskelig tall som skal 
regnes sammen, eller finne ut hvor mange desimaler det er i pi som gjerne krever at en kjenner 
formelen, eller at vi skal huske kalender og almanakken for flere århundre bakover, da går dette 
igjennom enten det fotografiske minne som en har etter å ha sett på hver side, eller så går det gjennom 
en struktur som løser oppgaven gjennom at en har funnet operasjons-sammenstillingen til denne 
strukturen.  
 Bevisst eller ubevisst behandlings-rutine av informasjonen. Signal-behandling. Fotografisk 
ligner jo litt på refleksjon, en speil-operasjon, et ekko. Det betyr faktisk slik at operasjons-tegn og 
lagrings-tegn og utførelses-tegn, også gyldig for mønstre bilder og kunst, og følelsesregistre, at det 
er selve operasjonen som utløses, eller som danner den sentrale forståelsen eller den sentrale 
strukturen til den sammenhengen det er å gange, dele, se kravstrukturen til måneds-tallet til dagene 
der og uketallene, dagene, og månedene i året, med og uten skuddår, forutsatt at ingen endrer på noe 
av dette. Folk er ikke så ofte autister på de samme områdene, men mange kan ha stort register slik. 
Noen husker så og si alt de opplever. Men her det også grenser. 
 Om strukturene er på plass, er slik strukturert, eller at man ved skader, eller ved gode 
opplevelser kan få slike egenskaper plutselig, så tyder det på en kobling et sted, en rutine. 
 Da vil en slik operasjon utløses uten at en kan noe for det, eller bevisst, at en vil det, men ikke 
forstår hvordan det kan skje så fort selv. Normalt vil vi måtte huske på de forskjellige sakene vi 
kommer frem til, men med mange operasjoner sliter vi med dette. Om signalformen eller 
konstruksjonen til det som er område for oppgaven som skal uføres er like nær hverandre og 
signalstyrken sterk, så vil dette være et av eksemplene på at lagring og trinnvis operasjon skjer, ikke 
så ulikt som i en kalkulator.  
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 Ubevisst vil en heldig løkke, eller logisk veiretning for et svar til et spørsmål kunne 
opprettholde løkken for funksjonen, og et spørsmål vil kunne gi operasjonen, med svar, 1 eller flere 
tall. At det sendes refleksivt til bevisstheten og tilbake, kan forklare synet av svevende tall-svar.  
 Det er da et følsomt utløst rom-tid-bilde av operasjonen, men ikke av utførelse-sekvensen. 
 På den annen side om man er ubevisst denne operasjons-utløsningen så vil det virke som å 
ikke forstå kalkulatorens indre, at vi skriver to tall og så kommer svaret på displayet. Ikke unormalt 
at hjernen løser oppgaver som datamaskiner ikke klarer i praktisk hverdagsliv eller følelsesliv, eller 
evnen til å sortere og sammenligne forhold rundt oss. 
 Noen autister kan også huske, kjenne til, eller vet at de har lært en operasjon, og vet at de 
setter den i gang uten å kunne følge med selv på hvor fort og flyktig denne operasjonen skjedde, men 
de vet hva som skjer. Slike operasjonsmuligheter, selv-arbeidende sentre som har riktig struktur for 
en løsning finnes det nok mer enn nok av, fordi det meste i gjør bygger på slike ukjente 
strukturarbeider i både hjernen og i kroppen og i cellene våre.  
 Også igjennom de praktiske fysiske bevegelser og sansene våre. At liksom ting bare skjer, at 
vi løper for å hente de sakene som vi skal leke, lage, hente, uten å tenke på at vi løper, har balansert 
trapper og dører, bøyd oss for å få tak i, likt som vi ofte ikke tenker på at vi setter oss ned når vi skal 
vise noen noe i en bok. Vi gjenkjenner dette fra all vår lærdom og virksomhet, i arbeid og lek, hobby, 
interesse-områder, i konkurranser og i kamp.  
 Poenget er bare å vise til at denne konstruksjons-delen som sorterer et forhold mellom tall i 
matematiske utregninger kan utløses som parallelle operasjoner, rett og slett fordi at hjernecellene har 
fått tak i operasjons-strukturen og lagrings-resonansen, altså hva som skal lagres og når det skal 
hentes. Da vil det ikke være rart at det visuelle senteret eller den bevisste delen av hjernen bare ser 
en magisk tåkeflyt av operasjoner, fordi lagring og henting skjer bak mål for bevisstheten, det skjer 
fort, og i alle fall ikke noe saktere enn det personen med det fotografiske minne har.  
 Nå er vi i senteret for operasjonen. Om det bare er fotografisk minne så er også kun en 
gjentagelse. Det er ofte store spørsmål, løsninger, innenfor både fysikk, univers, kropp, natur, som 
slett ikke er med i repertoaret til mange slike autister. Det er slik sett ikke nødvendigvis fra disse at 
geniet i form av nye oppdagelse om verden kommer.  
 Dette er ikke avgrenset til gjenkjennelse av kroppsspråk, ansikter, utrykk, symboler, eller til 
kunst, musikk, følelser. Det gjelder alle områder av fysiske mønstre og bevisste mønstre, som slik 
fungerer ved at operative celler og konstruksjons-mønstre gir sammenlignings-strukturen operativt, 
og kan iverksette handlingen selv, og til tider ikke kan stoppes før svaret kommer. I andre tilfeller at 
noe ikke gir seg og vil at operasjonen slik skal utføres selv om en ikke kjenner til konstruksjons-
løsningen som foregår innvendig. 
 Bevisstheten kan ikke knyttes til en celle alene, men en spesiell operasjons-struktur som en 
slags holografisk virkning av et eller flere feltstyrker. Diskusjonen om denne energien er inne i en-
celle-organismer, eller i et menneske, eller som en ånd utenfor mennesket, eller i et eget bevissthets-
senter, er et konflikt-tema over hele verden, rene galskapen. Poenget er at om hjernen har et eget 
bevissthets-senter så er det involvert i den praktiske verdens virkninger, fordi vi opplever at skader, 
sykdom, angst, kan skade bevissthets-evnen. Den kan reduseres litt, eller nesten helt. 
 Vi har også oppdaget at de med sterk epilepsi, finnes tilfeller der signalene mellom hjerne-
halvdelene er i ubalanse og at epilepsien forsvinner om man kutter over denne kanalen mellom hjerne-
halvdelene. Da får personen to bevisstheter, en i hver hjernehalvdel, og om det ikke er bevissthet, så 
er det to uavhengige arbeids-avdelinger for bevisstheten eller eventuelle bevissthets-sentere. Dette 
betyr videre at bevisstheten her ligger nærmere til det fysiske enn en tidligere trodde. Med den ene 
handen kan en regne mens den andre handen tegner en tegning. Det er all grunn til å rette 
oppmerksomheten mot det vi kan kalle den fysiske del av bevissthetens flate.  
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 Derfor er det aktuelt nettopp å ta opp at denne strukturen for en raskere eller fordelt struktur 
av operasjoner som virker i tråd med løsninger av fotografisk eller av unike både bevisste og fysiske 
prestasjoner. At reflekssystem, lillehjerne, bevegelses-systemet kan gi oss den raske fysiske evnen, 
eller spesielle slik, er greit nok. Her kommer refleksive signaler inn i bildet. Men når det gjelder 
bevisste konstruksjoner for tillært kunnskap, eller klare å få mye ut av en handling slik, så er det 
spesielle konstruksjoner som trengs Hva som kan foregå i bevissthetsfeltet og hva som kan foregå 
som fysiske konstruksjoner er ikke lett å si. Men her har vi da kun de fysisk-konstruerte løsningene. 
 Vi kan nå forstå at det kan forekomme parallelle operasjoner om det samme tema, og parallelle 
bevissthets-operasjoner, og parallelle bevissthets-sentra. Uten at de som parallelle funksjoner 
behandler samme sak.  
 Alle vil være avhengige av strukturen eller konstruksjonene til eventuelle operasjoner som 
skjer i reaksjons-rekkefølger eller parallelle reaksjons-mønstre. Det er enkelt å si at helt enkle 
operasjoner som kan påvises, er slike som er funnet i hjernen, der det forklarer hvorfor noen kan noe 
spesielt som andre ikke kan, av hva man ser, sanser, reagerer på, og forbinder til andre emner. Men 
ikke de mest kompliserte operasjoner.  
 Vi vet at nerveceller reagerer logisk, innstiller seg etter forholdene og løser et reaksjons-
mønster, eventuelt blir fintfølende, sorterende. Men det ligner på datamaskiner. Om mange celler 
påvirker en spesiell celle ved å nytte denne som felles formidlingskanal, så kan det oppstå en super-
sorterer. Altså at fordelingene skjer etter et bedre mønster ut igjen til andre celler, eller som innvendig 
sorterings-funksjon, og som kan ligne en liten, eller avansert mikroprosessor. 
 Om hva som skjer fysisk vil da avhenge av dendritter og nevritter, og hva som foregår i cella 
og i celleveggene, og rundt cellens aktivitets-miljø, som preferanser og feltreaksjoner. Å bli født med 
et mønster som allerede fungerer fysisk så effektivt som det gjør på energi at vi ikke klarer å lage 
maskiner og roboter som er makne forteller lit om de fysiske konstruksjonen vår. Kroppen og hjernen 
balanserer alle de kjente fysiske feltvirkninger som vi kan samle under E=mcc. Og videre at 
operasjoner i en celle, og samarbeid da mellom celler i en kropp er så omfattende at bare å redegjøre 
for en celle er et arbeid som vitenskap, legevitenskap, hjerneforskning, psykologi, kirurgi har jobbet 
med jevnt i 200 år, og de siste 50 år med hjelp av alle slags datamaskiner og superverktøy. Allikevel 
er ikke cellen ferdigforklart, og heller ikke muligheter for DNA-funksjoner relatert til resten av cellen 
og miljøpåvirkninger. Det er stadig overraskelse-momenter og nye muligheter. 
 Vi må i alle fall tenke oss at dendritter, nevritter og nervecellen sammen med tilhørende 
funksjoner, og i kombinasjon med andre kan være innstillt gjennom arvelig struktur og gjennom 
påvirkninger som kan lage ferdige systemer lignende kalkulator-operasjon-konstruksjon-sammen-
ligningen. Lignende for andre super-evner knyttet til bevisstheten, og hvor det ofte kan være sanse-
funksjoner knyttet til informasjons-mengde-evner. 
 At noe gjengir en person, en hendelse, et sted, et livsløp, kan også være slikt som at en baby 
ligger å stirrer opp i det samme taket, eller ned fra et vindu, eller en vogn, hvor det merkelig nok har 
vært en gammel avis, hørt en historie fra men ligninger noen i nærheten, et eller annet som slik kan 
ha brent seg fast ganske fotografisk. Mange år senere så kan dette utløses. En kan gjenfortelle en 
historie. Men det kan også hende at gjennom forestillinger om hvordan noe kan være i verden knyttet 
til spesielle akter, hendelser, setter i gang en underbevisst logisk hendelse også uansett hvor dramatisk 
denne er.  
 Det er vilt nok at noen passer på deg eller en fremmed kommer til deg ved siden av deg og i 
løpet av 5 minutter sier at du har levd før, og forteller denne historien, og sier at dette må du aldre si 
til noen. Men en vakker dag kan skyldfølelsen din bryte igjennom og du sladrer om ditt tidligere liv 
til moren, som så ettersøker fakta i saken, og se der ja, der fant man en avis fra 1901, der personen 
het det samme, og alt skjedde slik som barnet sa. 
  En vill konstruksjon kan som i mange konstruksjoner vise seg å ha reel likhet, der følelsene 
kan være likedan stemte, med det resultatet at en drømmer seg gjennom opplevelsene så likt en 
virkelig kritisk historie, og kanskje med riktig nummer og navn på samme sak.  
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 Mange er sjokkerte over at deres oppfinnsomhet og oppfinnelser alt finnes i milliontall på 
patent-kontorer. Andre der faktisk en roman de har skrevet allerede virker som en blåkopi av en som 
alt er utgitt. Ikke mindre er det med humor. Og videre hvilke løsninger folk benytter seg av. Så mye 
er rettet mot likedanne forhold at både oppførsel og tanke kan virke som fra en kopimaskin. Når 
science-fiction-historier skrives, får forfatterne ofte høre at dette ikke er originalt nok, da likedanne 
scener alt finnes. Kort og greit, at det ikke alltid er så lett å finne på noe nytt, enda det er en helt åpen 
horisont for dette.  

Dette tyder på at vi i oppvekst og erfaringer faktisk er likere hverandre, og føler likedan for 
svært mye av både verdslige og bevisste forhold. Det er ikke rart at både mareritt og 
spøkelseshistorier, samt skrekkhistorier kan vise seg ganske like. Men det er nok av severdigheter 
inne i tankeverdenene også. Noen skiller seg ekstremt ut. Andre ganger kan de være treffende med 
det som ellers ville virkelig helt umulig å finne på eller gjenta. Slikt må jo undersøkes, men av hvem? 
 Men vi skal heller ikke bare la slike hendelser gå på mistanker. Det er bare slik at historiene 
er ikke godt nok bevis for at en virkelig er samme person, eller har levd før. Men det er bevist at vi 
lever nå. Selv det er ikke klart nok for folk. Nemlig i tanker som at dette livet nå, teller ikke! Da er 
ikke de mest handfaste bevis godt nok heller. Dette er ikke virkeligheten. Eller kun forestilling i en 
annens bevissthet. Altså håpløst å kunne rette seg inn etter noe, og meningsløst. Alt er styrt uansett, 
så om formynderen tenker at en ikke skal eksistere på rollelisten lenger så opphører man. 
 En intuisjon kan vær fantastisk. Ut fra et terreng, ut fra få opplysninger, kan en veldig intuitiv 
person som har følt på mange følelser, og finne en usedvanlig bra sammenheng mellom en antagelse 
om en person, noe kriminelt, ut fra minst mulig data. Det å føle seg frem på verden før nyheter 
kommer kan selvsagt korrigere inn muligheter stort. I andre tilfeller kan en følsomhet skyldes helt 
utrolige oppfattelser av detaljer vi andre ikke ser. Ubevisst eller bevisst, kan vi ha en anelse av 
strukturer, og som enkelte ganger kan være for detaljerte til at vi kan forstå dette.  
 Til slutt er det den muligheten som mange tror på, at noen kan se alt, eller det meste, fordi de 
har en slags egen kanal mellom seg og det som hender, som også kan være gitt av noe overnaturlig. 
Men med så mye juks og fanteri mange har holdt på med, tryllekunster og knep ellers, å finne 
opplysninger, eller spionere på noen, telefonere noen som har greie på noe muligens, så kan man 
utlede mer enn det folk finner det mulig å forstå.  

Det er altså ikke så gitt å understreke hva som er fakta og ikke bak slike fremtredelser som 
dette. For det meste er vi blinde for mye av det mest opplagte i verden, og vi setter til side alt som 
ikke dekker våre behov der og da, slik at resten av helheten utenom det vi driver med går oss hus 
forbi. I programmet om «krøll på hjernen», så viser de hvordan både hørsel og syn oppfatter mye som 
ingen trodde var mulig, og det i den helt utrolige målestokk, ikke ulikt tryllekunster, men her er det 
faktisk våre egne oppfattelser som er aktørene. Vårt eget utrolige jeg, eller bevissthets-arena. 
 Slik kan vi også finne en til dels logisk gjemsel-vei for den kriminelle saken, og finne 
vedkommende, eller føle på at vedkommende måtte ha valgt denne veien. At noe skal gjemmes et 
ulogisk sted å lete, eller et logisk godt bortgjemt sted. Intuisjon er i slik sammenheng også billedlig 
eller bevegelig, altså lignende skimtende fotografier eller filmer, korte versjoner i mange tilfeller, og 
vil minne oss om de eldre tiders seere. Her er det to typer, alvor og gjetninger. Når det er gjetninger, 
så er det gåteløsning, men i alvor vil du finne ut av sakene selv. 
 I mange krisetilfeller finner vi ut det mest utrolige selv, men tenker ikke over dette fordi det 
er alvor. Vi skriver ikke opp logiske og ulogiske slutninger slik en datamaskin eller etterforsker ville 
gjort. 
 Hjernen, bevisstheten, danner preferansestasjoner, begrep eller strukturformasjoner som vi 
kan tenke oss en fysisk og bevisst variant av. Det er en grunn til at bevisstheten kan tenke seg en vase 
som er sett, og virkelig har disse fysiske mål, og så ønsker å feste en hank på denne i passe størrelse, 
og når hanken er på så er den også i passe størrelse.  
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Bevisstheten er ikke så langt unna det fysiske landskapets strukturer eller den strukturen 
sanser, behov og følelser gir som orientering-informasjon. Så herfra vil det som med de utrolige 
hjerner, genier, og de som har fått svekket slike evner, og folk ellers som ligger i et gjennomsnitts-
nivå hva nå det skal bety, bli relatert til biologi, celler, genetikk, forskning i psykologi og miljø-
påvirkninger. 
 Her møter vi nervesystemet, sanseorganer, behovs-organer, nervesentre og samarbeid mellom 
slike, alle kropps-organer relatert til hjernen og alle sentre i hjernen tilknyttet disse, og berører språk, 
husk, bevegelses-styring, affekter, reflekser, følelser, interesser, lyst og angst-sentre, språk, tale, 
farger, syns-konstruksjoner, orientering og oversikt, hvordan vi merker alt dette, og hvordan vi videre 
kan kombinere data.  
 Ikke minst via slik forskning som har fått to nobel-priser, slik som tids-og årsak-virkning-
forløp for hukommelse og kropp, og steds-orienterings-celler. Alle cellekonstruksjoner setter opp en 
strategi ut fra deres miljø. Slik sett kan bevegelse, koordinasjon, orientering og steds-preferanser, 
benyttes som en type destinasjons-virkning for alle typer celler. Vi går et hakk videre: 
 Generelt om biologi, fysikk, genetikk, cellebiologi, og selektive funksjoner her: Og videre om 
forsknings-resultater som veiledende funksjons-forklaringer. Hjernen, bevisstheten, hvilke 
muligheter som disse systemer klarer å utføre og har som evner før informasjons-mengdene kommer.  
 Nemlig alle nyanser av mer og mindre i forstørrelse, forminskelser, som mer og mindre, 
fortere og saktere, hurtigere og tregere, hastigheter i det hele tatt, tenke seg økning og senkning av 
hastigheter, bevegelse og tid i alle former og nyanser av endringer i slikt, forandringer, utvekslinger, 
egenskaper av sanser, kontrastendringer, fargeendringer, gjennomsiktighetsforestillinger, fugle- og 
froske-perspektiver, og erfaring med dette slik at en vet at en gjenkjenner det meste ovenfra.  

Tidligere opplevelser av både seg selv og andre sett fra alle vinkler i alle avstander. Sidesynet 
projiserer det meste av alt som synes for oss underbevisst i slike program som krøll på hjernen. Det 
skjer så kjapt at vi ikke rekker å oppfatte det bevisst selv i bevissthetsbildet vi får der dette hender.  

Allikevel har korttids-hukommelsen oppfattet dette. Vi kam tenke lignende om følelser, 
sinnsstemninger, oppdragelse, lærdom, praktiske erfaringer og naturen, og alle følelser og sanser i 
vår kropp. Vår husk er et ekstremt arsenal. Forsøk å huske på alle historier du har opplevd og du 
finner en verden som du ikke kan tro at du hadde der. Har du sett de filmene og de seriene. Ja. Du 
husker alt som skal skje  hver eneste scene, ikke sant. 10 sesonger som sluttet for 10 år siden. 

Vi ser jo også ganske så meget av hva andre opplever, selv om vi ikke oppfatter og føler det 
slik de andre gjør dette. Men mye ville vi reagert likt på. 
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Hva er et menneske 
 Og hva er virkeligheten. 
 
Begge er funksjoner. 
 
 Et menneske er en funksjon. Det er ikke en begrenset funksjon totalt sett. Men som virke-
funksjon er mennesket en funksjonsprosess, som tar rom-form-funksjon, bevegelses-funksjon, tids-
funksjon, og styrke-funksjoner kalt egenskaper, virknings-funksjoner. Denne funksjonen har sine 
identitets-funksjoner. Slik sett kan mennesket kategoriseres blant alt det ut fra sammenligningen kan 
kategoriseres sammen med. Stoff-funksjonen, livs-funksjoner, ikke minst biologiske funksjoner, 
celler, kropper, blant planter, sop, dyr, bakterier, og der menneske-funksjonen best er likt med 
pattedyr-funksjoner, mest likt ape-funksjoner. 
 Og virkeligheten er for oss slik det fungerer funksjonelt for oss. I tillegg til at virkeligheten 
fungerer dypere funksjonelt enn det vi oppfatter. Det virker og det fungerer. Som vi selv gjør, at vi 
virker og vi fungerer. Skal noe skje så må det være for at det fungerer slik, fysisk og bevisst, eller 
utenfor vår oppfattelse som ubevisst og fysisk dypere enn det som ligger fremme i dagen. 
 Hva stoff er vet ingen atomfysiker, og hva ånd er vet ingen teolog. Om vi viste at noe var jern, 
vet vi ikke hva jern er og vi vet ikke hvorfor jern er her. Det eneste vi vet med det vi gjenkjenner, er 
faglært om, satt navn på, er kun hvordan det fungerer. Slikt vet vi ofte ganske godt, ganske mye om, 
selv om enda mer om det samme vet vi ikke mye om. 
 Ved siden av dette har vi gjenkjennelse av bevissthetsfunksjoner som vi kategoriserer som 
sammenlignende forskjells-egenskaper, logikk, fornuft, følelser, sanser, behov, intuisjon, sinns-
stemninger, husk, lyst og angst, psyke, adferds-egenskaper, evner, bevissthetens oversikts- og 
orienterings-funksjoner, og slik sett kun som bevissthets-relaterte funksjoner, men som vi kan 
registrere at endrer tilstander funksjonelt hos det vi kaller de fysiske funksjoner.  

At bevissthet og den fysiske natur korresponderer interaktivt og i rekkefølger. Årsak og 
virkning er meningsløse om de ikke er funksjoner. Og at det ene følger av det andre i virkninger, og 
som vi kan gjenkjenne deler av. 

Det er utførlige funksjons-beskrivelser som gjentar seg om menneskets funksjoner, organer, 
behovs-organer, evne til å merke noe som fungerer, virker. Vår oppdeling av det som vi finner 
skilnader i blir ikke feil, men heller at vi kategoriserer det til feil område, misforstår funksjonene, og 
lignende. Alle disse funksjoner viser sammenlignings-egenskaper, tilpasnings-egenskaper som vi kan 
kalle logiske funksjoner.  

I gjennomsnitt har mennesket en viss levealder, funksjons-alder, funksjons-liv. At det virker 
som slik vi identifiserer de levende menneskers funksjoner der likheter gjentar seg i kulturer og 
samfunn, og i de enkelte individer. I denne prosessen finnes det en opplevelses-lærdom, en opplæring 
i teoretiske og praktiske oppgaver, skole og arbeid, møte med mennesker, kommunikasjons-veier, og 
utvikling av evner og mestring, og til og med tap av egenskaper. 

Treghetsfunksjonen, den lange virkefunksjons-tiden, kan få oss til en viss grad å legitimere 
mennesket som en art, en adferds-type mye likt dyr, men også mye likt som er eiendommelig akkurat 
for mennesket. Slike funksjoner gir oss en berettigelse, eller mulighet til å identifisere mennesket som 
et funksjons-vesen, i den forstand at vi tenker på dette som liv, overlevelse, leve, med de lyter og 
fordeler som våre individuelle funksjoner og levevilkårs-funksjoner gir oss, eller vi besørger aktivt 
selv ved sammenligningsfunksjon av behov og bevissthets-oversikter funksjonelt.  
 Mennesket kan funksjons-beskrives, og alle andre fremstillinger og samle-kategori-
benevnelser er ellers likegyldige. Begrep som tanker, forestillinger, bevissthet, navn og gjenkjennelse, 
er i seg selv ingen funksjons-forklaring, eller viser funksjonelt hvordan noe fungerer, virker, kan 
sorteres som, kan merkes som, eller hvorfor til tider vi ser for oss bare det samme eller alle forskjeller 
i store mengder.  
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At bevissthetens forskjells-funksjoner, virksomhet har utvekslende funksjoner som 
sammenligningsfunksjoner av oss selv og andre funksjoner. Vi kan si at vaner og erfaring samt husk 
og øvelse, gjør at vi gjennom kontakt med annet finner ut av de gjennomsnittlige funksjoner lokalt 
rundt oss og våre egne funksjoner slik at vi fungerer til en viss grad alminnelig, hverdags-funksjonelt. 
Arbeid og lek, søvn og våkenhet er slike funksjoner. Slit og velbehag.  
 Med dette er veiledningen om hvordan mennesket skal forstås forklart, og at den videre 
undersøkelse av mennesket kun kan funksjons-forklares. Og spørre etter hva mennesket ellers er, har 
lenger ingen hensikt. Fysisk stoffvesen, forestillinger, alle samlekategorier vi søker å ensidig 
kategorisere noe til som ikke er redegjort for funksjonelt, er meningsløst.  

Vi kan gi eksempler på fysisk stoff, og forestillinger, flere funksjoner som kan identifiseres 
funksjonelt, men overhode ikke noen funksjons-forklaring til hva forestilling eller stoff ER. Derfor 
er det ingen mening i å påstå at mennesket ER stoff, eller ER forestilling, eller ER bevissthet. Kun 
hvordan det funksjonelt fungerer og over hvor lang funksjons-tid, med alle de like og ulike funksjoner 
vi finner av dette.  
 Mennesket er en logisk funksjon med begrenset funksjons-aktivitet ved funksjonene kropp, 
egenskaper, og bevissthets-begrensninger funksjonelt, som under ett slik er tvunget innenfor de 
fysiske og bevisste funksjons-utfoldelses-rammer som viser gitte balanse-funksjons-tilstander. De 
fysiske lover og grensen for menneskelig individuell ut-holdelse, livs-opprettholdelse og fornufts-
opprettholdelse. 
 På spørsmål om sosial e og følelses-relaterte forhold så jo: Alle kvantitative og kvalitative 
funksjoner er her. Og betyr det noe for oss; Ja: Fordi det er slik behovsfunksjonene våre er innstilt 
funksjonelt med de variasjonsfunksjoner som er mulig her. Altså at livshverdagen vår betyr noe. Det 
finnes ingen funksjoner som kan gjenkjennes som funksjonen mennesket, bevissthet, kropp, livs-
hverdag og livsløp som ikke kan sammenlignes funksjonelt innenfor den totale forskjells-funksjonen 
til Kamos, forandringskraften, differensialkraften. Bevisstheten er Kamos 3; Den mulige relasjon til 
den samme kraft og forbindelse som det fysiske kjente har. Det er lokale funksjons-forskjeller, 
struktur-forskjeller på disse funksjoner, men som en sammenbundet kontinuitets-virke-funksjon. 
 At mennesket utmerker seg som funksjoner, bevisst og kroppslig, sansning og 
behovsfunksjoner, at mennesket har en form som kan kalles arts-funksjonelt, til forskjell og likhet 
med andre livsorganismer og arter, at jorden og hav, himmel har sine former, funksjons-strukturer, er 
utvilsomt. Også bevisstheten fungerer funksjonelt fra der den trer igang til der den sovner og med alt 
sitt innhold som har gitt oss kalle-begrep på det som finnes der: Tanker og følelser, ideer og 
forestillinger, visjoner, husk. Og våre behov. 
 
 Virkeligheten. 

Virkeligheten er alle funksjoner som finnes. Det gjelder alt værende og dets endringer, samt 
de ingrediens-dannelser som funksjoner innenfor denne, og utvekslende funksjoner. Det gjelder som 
det at dette evig er, og som dets endringer som fortid, nåtid, fremtid som egentlige er en 
sammenhengende årsak-virknings-prosess-funksjon. Virkeligheten funksjonelt for mennesker, og i 
forhold til hva er et menneske, de kategoriske funksjoner med alle avvik funksjonelt, så er 
virkeligheten slik som vi har og er i stand til å oppfatte funksjonene, og som er mer eller mindre 
begrenset hos mennesket, og er lokalt og bevisst en individuell oppfatning av funksjoner generelt.  

Virkeligheten er de funksjoner vi oppfatter, og det ligger i graden og styrken til tro og viten 
som er små felt i forhold til hva vi kan vite og tro. Vi kunne jo ha visst uendelig mye. Virkeligheten 
er ellers funksjonelt også tilliten til at noen andre kjenner til og vet noe om funksjoner vi selv ikke 
kjenner, men forstår at den andre kan uttale seg en hel del om enten det viser seg riktig eller galt. 
Også hva en annen kan gjøre, få til, som vi selv ikke klarer, eller hva vi klarer og en annen ikke får 
til. Det er en ubeskrivelig mengde saker å forholde seg til. 
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Slik sett er virkeligheten litt mer enn det vi kun kan funksjonere som selv. At vi går til de som 
har greie på hus, klær, mat, transportmidler, og som kan noe om behovs-dekning, som vi ikke alltid 
kan ordne selv funksjonelt. Erfaring og lærdom forteller om slike funksjoner hos oss selv og andre, 
naturen, kosmos, mikrokosmos. Dette gjelder ikke minst begrepet problem-løsnings-funksjoner og 
funksjoner vi kaller kvantitativ og kvalitativ livsfunksjon. 
 Virkeligheten innebærer ellers Virke-likhet, som betyr funksjonelt, altså virknings-effekten til 
alle funksjoner. At det virker. Og slik sett er differensialkraftens funksjon dekkende for en logisk 
virkelig verden funksjonelt. Her har stoff og bevissthet, forestillinger, lite å stille opp med som 
funksjons-grunnlag! Kamos-funksjonen. Om noen funksjon, eller noe er, menneske eller verden. 
Hverken Bevissthet, ånd, Gud, Natur, forestilling, ide, livsfunksjoner, kan sammenligne seg 
funksjonelt med dette som grunnlags-forklaring.  

Altså at vitalkraft eller fysisk kraft, stofflig, nedbrytende, uansett hvilken driv-årsak, kan 
bestride Kamos-funksjonen som en prinsipielt og grunnleggende funksjon for det logiske og det 
mystiske. Som nettopp spørsmålet om: Hva er et menneske? Hva er virkeligheten? 
 Dette er mitt svar på det værende, forklaring på det værende, forklaring på mennesket og 
virkeligheten, verden, dets funksjoner, livet. Svaret på eksistensen, dets kvalitative og kvantitative 
sider. Dette er hva eksistensialismen fra øyeblikk til øyeblikk er for noen og i sin helhet, av begrepet 
betydning, mening, det å leve, uansett tids-begrensning eller ikke, hva vi finner aktuelt å drøfte!  

Vi ser her at holdbarheten er et sentralt punkt for livet! Dette tar jeg opp under bevisstheten 
og moral i forhold til kropp og livsevner. Jeg vil understreke det vi ikke har klart å understreke! 
 Om likegyldighet eller ikke i forhold til livet. Om vi har mange eller bare et liv. Premiene! 
Konkurransene! Kampen! Uten Grunn! Meningsløst! Lystene! Lidelsene! 
Hvor mye ulogisk tull! Legitimere det håpløse! 
 Marx svarer som Mill, der Mills svar er at vi med erfaringen og ved nytte som mål prøver ut 
ting og tar konsekvensen slik at vi finner ut hva nytte-moral er: Antageligvis ment for andre enn 
barbarer, tyranner. Men nytten verner ikke imot tyranner. Her svarer Marx også at vi finner ut hva 
som er nyttig eller holdbart i fremtiden, likedan som Mill og andre moral-filosofer; at vi vet ikke hva 
holdbarheten, Moralen er, men vi vil finne det ut i fremtiden. Men her går grensen for min tålmodighet 
med slike slappe svar, der hverken dialektikk, fenomenologi eller hermeneutikken så langt enn i dag, 
klarer å sette fingeren på det funksjonelle i livet! Som holdbarhetskriteriet, eller det faste holdepunktet 
til holdbarheten! 
 All moral og rett vi har, er slett! Kan byttes med noe funksjonelt! 
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Fysikk-Relatert Informasjons-stoff 

Ur-formen 
 
 Som kun utstrekning, bevegelse, dermed hastighet og tid, og som et absolutt trykk, før 
utvekslinger skjer, virker Differensialkraften som stille vann. Før utvekslingen vil det ikke finnes 
romslige former, romslig tid, romslige preferanser, ingen forestillinger, ingen informasjon, og ingen 
romslig energi, ingen utskilte dimensjoner i utstrekningen, kun dette stille-vannet, en ren balanse.  
 Men Differensialkraften utveksler: Og da oppstår det preferanser, all den energi som kan skille 
seg ut i som utstrakt rom, tid, energi, bevegelse, bevissthets-interaktivt energi-rom. Da differensial-
kraften ikke kan opphøre utvekslingen så vil vi alltid ha slike rom-tid-energier og bevisst tilknytting 
til rom. Da først kan vi si at vi alltid har virkeformer, og at først da at ingenting er uten argument-
gyldighet til nytte for den fysiske rom-tid-tilstand. I formell Logikk: Virknings-form! 
 Denne urformen av stillevann ligner til forveksling på Hegels intet, på den buddhistiske 
tomheten, i de fleste tilfeller der ur-religioner og mange fungerende religioner i dag henviser til 
nettopp en ro, stillhet, intet, bevisst-opphørende tilstand. Den ligner også på det innerste i Tao, veien, 
bevegelsen, valget, endringen. Ulike ideer om livløshet, eller sovende livs-kraft.  
 I dette tilfellet da differensialkraften som den må gjøre, utveksler, så kan den formelle logikk 
henvise til sine former, eller virke-former, eller virkning-former som en årsak til endring av 
bevegelses-energier konsekvent. Og at ingenting er uten referanser. Selv om slike balanse-tilstander 
kan oppstå som likevekt i deler av de tilfeller vi har, det vil si tilnærmet likevekt, der vi ikke ser 
energi-overføringen gjennom rommet. Einsteins uro! Bertrand Russells bevegelse! 
 Likevekten er allerede opprettet, balansen er opprettet og ferdig-dannet allerede før alle 
utvekslinger skjer. Dette har noe å si for diskusjonen mellom Bohr og Einstein om hva slags partikkel-
konstellasjoner vi kan få som interaksjoner i romtiden. Og da vil deres påstander ha lik verdi. Noen 
ganger skjer det at enkeltpartikler dannes og slettes, andre ganger ut fra tilstanden med forstyrrelse i 
balansen hos værende partikler, så vil de danne partikkel-parr. 
 At en slik stofflig og bevisstdannende kraftvirkning kan forstås som Gud, det levende dyret, 
et levende vesen, er ikke rart. Eller en tilsvarende levende natur, eller skille mellom det livs-virkende 
og det som er livløst som natur. Men aller først er det viktigste at det er det funksjonelle som teller, 
slik det virker, og så får de interaktive nyansene komme deretter.  
 Ikke minst de forskjellige fore-stillinger, eller oppfatninger om hvordan vi tror noe er, men 
også alle de muligheter vi ikke tenker på som kommunikasjon med natur og dyr, eller på uventede 
vis mellom mennesker og ulike forhold for innsikt. Men holdbarheten er at kropp og bevissthet 
fungerer optimalt ut fra forholdene som et felles arbeid med nettopp dette, og ellers ikke begrense alt 
som kommer innenfor dette.  
 Det er mange nyvinninger i områder hvor grenser kan sprenges, helst at den, de som står 
ovenfor slikt vet hva de gjør. 
 Differensialkraften bryter med mange eldre forestillinger om at formene i samme form, er 
evige og uforanderlige. Det er heller funksjons-tilstandene som har like funksjons-prinsipper, men vil 
fungere som forskjellige endrings-former, altså bevegelige og endrende former som er del av 
utveksling og ikke mere selvstendige enn dette. At vi trenger det utenfra også for funksjon. Puste, 
spise, ut-veksle energier, fysisk og bevisst. 
 Vi ser at det under alle former og virkninger, bevisst eller fysisk, før preferanser dannes at 
dette stille-havet har mange trinn dypere ned til en fellesnevner som årsak til romtid og energi, og 
sine logiske enten-eller-funksjoner for bevissthet, i en og samme logiske funksjon som ligger dypere 
enn den årsak og virkning som vi kjenner som mystisk ukjent eller logisk kjent. Den skaper, danner, 
virker, funksjonelt som den funksjonen som gir opphav til like og ulike, uansett hva. En logisk 
produkt-funksjon. 



69 

 Alle bevisste og fysiske preferanser og bevisste og fysiske virkninger er avhengige av at denne 
forskjellen i den innerste funksjonen finnes. Slik sett er dette ikke snakk om urformen, men den 
funksjonen som gir urformen og ur-virkningen, og i det store og det hele så er dette en ur-virkning, 
der vi med god grunn kan si at denne skaper formen, videre virkninger, bevegelsen, og veien, slik at 
hastighet kan være tid ganger vei, og at en bevissthets-prosess er så lang som fra dens begynnelse til 
dens slutt.  

Dette kan på samme måte som opprinnelses-funksjoner forstås som det værende sitt prinsipp, 
urstoffet eller som ur-formen, eller ur-kraften, drivkraften, energien, styrken i alt, det værende, 
eksistensen, det som Er. Kalt av livssyn for Gud, eller Naturen, åndelig eller fysisk, substans, 
virknings-form. Oftest i noe begrenset stand, ånd-kropp/legemet og sjel/bevissthets-ånd, eller i Natur-
troendes syn, fysisk kropp og bevissthetsrelaterte funksjoner.  
  

Spørsmål og svar til begrepet Væren. 
 

Verdens eksistens 
Tilværelsens eksistens 

Altets eksistens 
Hvorfor eksisterer Noe 

Hvorfor virker noe 
Hvorfor eksisterer verden 

Hvorfor eksisterer altet 
Hvorfor eksisterer tilværelsen 

Hvorfor finnes eksistens 
Hvorfor finnes noe i det hele tatt 

Hvorfor finnes funksjon, virkning, forskjell, virkefunksjon, drivkraft, styrke, drift. 
 

Ut fra Kamos – Forandringskraften, for fysikkens rom-tid-energier; Differensial-kraften, så 
viser alle fenomener seg, alle ting seg, rom, tid, bevegelse, stoff og felt-egenskaper, fysiske hendelser 
i det hele tatt, samt bevissthet seg som en forskjells-funksjon, relativt mellom det som betraktes og 
den som betrakter dette. Også mellom det som er bestemt eller ubestemt i forhold til det som ikke er 
dette. Om vi fjerner alle dimensjoner, verdener, himler, kjente som ukjente, alt fysisk, alt bevisst, 
materie og ånd, årsak og virkning, alle drivkrefter, livsevner, all virkelighet og all mulighet, vil vi 
også ha fjernet like og ulike, all forskjell.  

Vi vil da sitte igjen med et intet, et spesielt Absolutt Ingenting, som er likt med Ikke-væren, 
som er umulig: Fordi Absolutt Ingenting er da uten forskjell, uten like og ulike, uten det som kan 
tømmes og fylles, uten det som er tomt eller fullt, uten årsak og virkning, uten virkelighet og mulighet: 
Konklusjonen er best betegnet ved at det er Uten forskjell, og uten mulighet. Uten forskjell er ingen 
årsak, virkning, mulighet. Kort sagt: Absolutt Ingenting, Ikke-Væren er umulig. 

Kun det som er annerledes eller motsatt av dette er mulig, altså i stedet for ingen forskjell 
finnes da kun den totale forskjellen fra intet. Denne forskjellen fra intet er total som en kontinuitet 
fordi den må være uavbrutt i henhold til umuligheten som oppstår ved at noe er spaltet med rom for 
det forskjells-løse.  

Da både rom-utstrekning og romslig bevegelse er kjent for oss, som kun forestillinger, eller 
som virkelighet også, det vil si bevisst og fysisk deduktivt, som egenskaper som styrke vi kjenner 
trenger fysisk ved egenskaper i rom og tid, så vil det å tenke seg utstrekning og bevegelse som samme 
funksjon, produktet tid og rom, slik sett gjøre sitt til at vi ved en tenkt fødsel kan se dette som en 
vekstfunksjon kontinuerlig.  
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Denne vil med samme bevegelseslengde som utstrekningslengde i veksten gjøre at 
utstrekningens vekst og endring forklares med felles-funksjon med bevegelses-funksjonen, og 
bevegelses-funksjonen vil på samme måte få hjelp av utstreknings-funksjonen til å fungere som 
romslig, at bevegelse kan virke i rom. Det at de deler samme punkt som bevegelse, utstrekning og 
som tid, hastigheten, gjør at de er et produkt.  

Når denne veksten ikke kan stanses, blir uendelig og kontinuerlig både i utstrekning og 
virkning, kan den ikke vokse mer og danner seg om til en indre bevegelses-utstrekning-vekst, trykk, 
og dette danner et absolutt og likedan ekspansjonstrykk overalt, som grunnet likheten i motstand, 
trykk og strømning, virker som en flytende utstreknings-masse. Med utvekslinger dannes de relative 
hastigheter og tettheter i volum-enheter, likevekten, balansen, der like mengder utveksler med like 
mengder volum styrketetthet.  
 Denne differensierende differensialfunksjonen for rom og tid, romtiden danner således baner 
og retninger og det vi kan kalle likhet for kraft, styrke, bevegelses-energier som det samme. Likheten 
betyr at det er absolutt likevekt og balanse i bevegelses-massene som utveksler. Med dette som 
utgangspunkt der det er kun en og samme tetthet, en og samme hastighet, en og samme styrke, av 
bevegelsesvolum, så vil vi finne ved utvekslingene at alle de fysiske lovene vi har funnet kan 
forklares, og hvilke betingelser kvanteverdier og kvarkene står ovenfor som balanseforhold, og 
hvorfor gravitasjonsbølger felt og masser fordeler seg slik de gjør.  

Langt mer en det vi har oppdaget ligger her an til å kunne forklares. Da samme funksjon også 
skaper gjennom forskjell, like og ulike til grunn for sammenligningen og tilpasningen så ligger samme 
funksjon an til å danne alle logiske funksjoner vi kjenner og til selektive preferansesystemer som 
bevisst og fysiske selektive systemer, like gjerne som grunnlag for evolusjon og bevisst utvikling. 
Forskjell som like og ulike gir grunnlaget for de logiske satser og slik det kjente og det ukjente, og 
da sammen-lignings-funksjonene, gjenkjennelse eller ikke, og til orientering og oversikt for den 
bevisste funksjon der Bevisstheten er en sammen-lignings-funksjon og sammenlignings-prosess. 
 Dette betyr at de kjente verdener men også de ukjente til en viss grad som fantasi eller 
virkelighet oppstår gjennom disse funksjoner. Det betyr at all verden kan oppstå, eller opprettholdes 
som virkefunksjon gjennom denne funksjonen, den logiske funksjonen til en alltid og evig 
eksisterende forandrings-kraft, differensialkraft. Denne funksjonen vil slik gi en forklaring til hvorfor 
en væren, en tilværelse, verdener, noe i det hele tatt, altet, eksistensen finnes i det hele tatt, og hvorfor 
den virker, og dens logiske funksjoner. 

Denne funksjonen er så dyp til grunn for alle andre funksjoner at evighet rom, tid, fysiske 
forhold, bevissthet og ånd, alle preferanser, ikke kunne eksistert uten denne funksjonen i bunnen, og 
som også er grunnlaget for logikken, matematikken, språket, symbolikken, kjemi og fysikken, og den 
videre bevisste sammenligningsprosess, all kombinatorikken, inter-aksjonen. Og vil derfor være 
berettiget til å bære ansvar og forklaring til at noe finnes i det hele tatt, og være årsak til alt annet slik 
som til begrepet Gud, Verden, Natur-funksjoner. Ingen form eller virkning er mulig uten denne 
funksjonen. 
 Funksjonen virker primært, også som til årsak og virkning, til at noe skjer. 
Med andre ord, planlagt eller natur-funksjonelt, så er denne funksjonen en underliggende til-grunne-
liggende funksjon til at det kan være til som væren og virkning, til grunn for tilværelsen, himler og 
verdener, dimensjoner, all eksistens, drivkraft og styrke, og slik sett som besvarelse på hvorfor noe er 
til og virker i det hele tatt.  
 De fleste av oss vil nok mene at enkelte matvarer, hus, og redskaper er lagd av mister Brun, 
eller av Hansen. At vi former ting, og kombinerer ting; oppfinnelser. Andre ser vår lokale verden som 
det som Gud har formet, skapt. Men de grunnleggende egenskaper til at bevisst og fysisk virkning 
finnes, ligger dypere enn hos vår alminnelige oppfatning av naturen, Ånd, kraft, bevissthet og vilje. 
Dypt, dypt nede i disse funksjoner finner vi tilværelsens nødvendighet og til-grunneliggende 
funksjoner som ikke Guder eller Natur, Bevisstheten eller det fysiske kunne klart seg uten.  
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Det preferansevirkende grunnlaget til alt som finnes. Dette danner virkningen til 
virkeligheten, og derfor dens muligheter, men er også den eneste muligheten for virkelighetens 
uendelige mangfold og forgjengelighet i en bestandig og likedan bestående forandrings-funksjon, 
endringen.  

Vår bevissthets- sammenligningsprosess er den egentlige, og det eneste faste holdepunktet vi 
har i tilværelsen. Vi sikter da til frykt, angst, det som gjør vondt psykisk og fysisk, det onde som kjent 
og ukjent, og vi har kun vår erfaring, vår tillit og vår tiltro å forankre det betryggende eller fortrolige 
i, støtten i oss selv, andre, der håpet nettopp er en form for tillit, tiltro til noe beskyttende og 
ivaretagende holdbart.  

Virkelighet. 
 Virkelighet er tydeligvis et veldig gammelt ord. Med ordet virke, til-gjøre, få til noe, at noe 
skjer, virker, så ligger det i dette begrepet at vi har en sak eller hendelse som vi opplever virker på 
oss, eller som vi kan gjøre noe med, slik som bevisstheten vår, og med fysisk natur, følelser, og også 
det vi kaller drivkraft, styrke, krefter, og som mange forenklet synes passer med begrepet viljekraft, 
som livskraft. En virke-kilde i noe, eller på grunn av noe som flytter på noe, eller endrer noe i form, 
oppholdssted, væremåte, egenskaper. Aristoteles kalte det innerste, eller dypeste, bakerste av alt som 
fikk frem bevegelse eller virkning, også krefter, som fikk styrke til alle energier, for den opprinnelige 
drivkraften, energia. En kilde, en funksjon, et prinsipp, en grunnleggende årsak!  
 Dette gjelder for begrepet å virke, enten det er en bevissthet eler ikke, eller kun en funksjon 
som gir samme virkninger. Det ser ut som at Aristoteles, tross begrepet Gud, Natur, nesten er i ferd 
med å finne en funksjon for dette, eller i dette, bevegelser, bevegelses-kraft, virke-funksjon, årsak, 
prinsipp, funksjon, som flytter tanker og fysiske ting, som en opprinnelse til alt som skjer, endres.  

At bevissthet og fysiske former kan virke. Han innførte begrepet årsak og virkning, slik som 
årsak-virkning, var til hverandre. Men selvsagt at om klinke-kulen ikke traff den andre kulen, så var 
det en del av årsaken til at den andre kulen ikke beveget seg. Aristoteles nevner ikke Gud som kilde 
før aller sist i sin avhandling, lite, men alvorlig nok, slik at mange har også tatt han som ateist. 
 Han innførte slik syllogismene, logikken, som benyttet ikke, eller, og «og»,  i utsagn, sammen 
med «hvis», så konklusjoner, som del av årsak og virkning-prosessen, og mente at med rette midler 
vil vi kunne avdekke oss selv og naturen ved forskning, altså vitenskapen, og den startet Aristoteles 
som fag-gren. Finn metode og regler, rett utstyr til type undersøkelse. På spørsmål om hva tid var, 
svarte han at det er hvor lang en prosess er fra den begynner og til dens slutt. Da spiller det lite rolle 
om den er øyeblikkelig eller evig, eller tar ulik lang tid. Men tid knyttes til endring. 
 Mange klarer selv om alt annet endrer seg samtidig, og få til at sin egen stillhet, ro, hvile, 
følelse-løse tilstand, eller der ikke noe skjer, til at tid også er absolutt ro stillhet, ingen virksomhet. Vi 
kan spørre oss om det er virksomhet eller oppmerksomhet dette gjelder. Det virker mest som at man 
ikke er oppmerksom på egen og andre prosesser, tross oppmerksomhets-løshet. At alt bare er, og 
virker tidløst for en selv! Helt til at vi snakker om at noe kan virke, eller hvor lenge man har sovet. I 
følge vedkommende har hverken hjerte slått eller blodet gått rundt i kroppen hans, selv om andre 
kjenner pulsen: hjerterytme og annet på sykehuset.  
 Om absolutt alt som finnes er slått av kan det ikke våkne mer. Virkning og bevegelse er tatt 
vekk. Også for den opprinnelige viljekraft, virkekraft, energia er slått av, en funksjon der energia var 
en mulig innerste virkning i Gud, den første ubevegelige beveger med fraspark, ifølge Aristoteles. 
Men bevegelsen eller virkningens egentlige funksjons-årsak, tilstede-værelse i alt, i natur eller i Gud, 
den fant han ikke.  
 Nærmest måtte han sagt seg enig i Anaximanders prinsipp som han av Anaxagoras papirer har 
båret videre fra de joniske greske før-filosofene i sine skrifter frem til dagens viten i filosofi og 
naturvitenskap. Nemlig at alt tilhører det samme ubegrensede prinsipp som årsak til værens-bevegelse 
lik Einstein relative rom-tid-kraft der dets gjenstridighet, (mot-krefter), skapte formene, kvalitetene.  
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Med begrepet tid vil Aristoteles mene alle forholds tilstander som årsak og virkning. At en 
hendelsesprosess og dens tidsfaktor er like lang som fra prosessens start gjennom hele prosessen frem 
til prosessens slutt. Einstein kunne aldri få seg til å tro at alt ble absolutt ro. Alt hadde en viss uro. 
Tid, bevegelse, var en slik funksjon som ga endring. Einstein finner ikke så lett en funksjon som gir 
tid og bevegelse som en logisk forklaring. 
 Aristoteles tenkte tydelig nok på både kjente og ukjente overføringer, det vi ville kalt 
kanaliseringer og transport, transformasjoner. Ideene kommer stort sett av de første kanaler for vann 
som mennesket fant opp. Og etter hvert da bål ga røyksignaler og metall og glass, eller en 
menneskeformasjon, gjenstands-formasjon, kunne gi lyssignal av dette ved røyk, blinking eller en 
tydelig formdannelse av natur og mennesker fra lengre unna. Men også lydsignaler og lukter kunne 
benyttes, og ikke minst at smaks-krydder kunne benyttes. Og øye-bevegelser.  

Signaler eller energier går gjennom kanaler. Lufta er en slags kanal for røyksignalene. Signaler 
kommer fra alt som er. Med signaler er menneskets behov knyttet mest opp til at det er en 
bevissthetsfaktor knyttet til oppfatningen og slik at signaler er symbolske koder for dem. Vi forstår 
signaler for det meste som at det dreier seg om oss på en eller annen måte, og skal fortelle oss noe, 
eller skal være kommunikasjons-informasjon mellom bevisste vesener.  

Virkninger blir slik stort sett ansett som at de er for og til bevisstheter, oss. Det behøver de 
ikke å være i det hele tatt, tross at de virker for slikt. Det kan hende at det bare er slik det fungerer, 
virker uten en adresse, men at vi er en del av alt dette selv. Og derfor merker vi energiforskjellene og 
formene og hva de tilhører eller ikke. I en tro på en plan, innbefatter alt en mening som signal, årsak 
og virkning, som en slags ufravikelig sti for en bevisst plan. Men hvor langt er denne gjennomtenkt. 
Kan væren noe for at den er og virker? 
 Om du fikk et dårlig krydder i maten kunne du vite at kompanjongene dine mente at gjesten 
hans ikke var akseptert uten at gjesten fikk vite noe om dette. Det samme kunne gjøres for å si fra at 
om det var en forræder tilstede. For mye pepper. I dag kan lignende skje gjennom dårlig service og 
ekkel holdning, og selvsagt lite smakende servert mat. Uønsket!  
 Men begrepet virkelighet, forholder seg også til det som skjer, eller det som er, at det 
eksisterer. Væren. Er, at noe er tilstede som virker. Uansett om dette er bevisst, underbevisst, ånd eller 
materie, stoff, substans, praktiske virkninger, enten det er kjent eller ukjent, mystisk eller logisk. Vi 
kan si at virkelighet hos noe som alt eksisterer kan slå ut i at det både virker og ikke virker, når vi 
angriper dette bevisst eller fysisk, enten med ærlighet eller knep, lureri, tryllekunst. Det er ikke 
sjeldent at slike evner og egenskaper en påstår ved seg selv, skal sette seg som den viktige! 
 Noen ganger oppfyller det målet, andre ganger ikke. Så om noe både er til og virker, så kan vi 
enten få det til eller ikke. Litt av det vi uttrykker som at for enkelte er det ikke umulig å få til noe om 
man har styrke nok, eller bevissthet nok, eller tåler nok, er klok, smart nok, flink nok, så kan de få til 
noe vi ikke kan, eller at noe som anses ubevisst eller død materie, har egenskaper, virker.  
 Om vi ikke klarte å lage lynet, men det virket som gudene kunne dette, også få vindene til å 
blåse, så er det dette som ligger i at den som besitter alle egenskaper som hersker ville kunne snu om 
på alt og få selv det mystiske, ukjente til å skje. Utrykket å kunne gjøre, kunne lage, kunne få til i 
ytterste mening, betyr også å skape noe, omforme noe, samme hva. Og her ligger da begrepet om at 
Gud kan få til alt, også det umulige for oss, for ingenting var umulig for han som styrte alt. Vi kan 
også anse det som at vi ikke vet hva Gud kan få til! Men er overbevist om at det er alt. Bibelsk. 
 For Gud var ingenting umulig. Men dette innebærer at Gud alt er og har egenskapene, og ett 
eller annet ukjent virkemiddel som får frem det som skjer, for eksempel at stoff og bevissthet bare 
oppstår et annet sted, eller oppstår om det ikke finnes, ut fra virkemidlene som Gud har. Det er ingen 
definisjon her på hva ingenting er i det hele tatt. Heller ikke virkemidler og overføring. Men vi 
oppfatter det ofte slik at det gjelder selv om noe ikke er der, eller enda ikke er til. Vi ser at det å tenke 
det, det å se det, det å si det, regnes som virkemiddel nok til at noe skjer, selv om det slett ikke er nok. 
Men en regner det som at alt er lydig og mulig ved ordet, tallet, synet, tanken. 
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 Det stemmer at vi kan tenke oss alt mulig, og umulig, men allikevel mulig som forestilling, 
uansett om det virker eller ikke. Poenget er at en tror at rett forestilling får noe til. Og at bevisst-heten 
skaper verden, og ikke at bevisstheten har sin forestilling om verden. Der disse går i ett ligner det 
lydigheten eller makten til å få til noe. Men om dette er den egentlige virkelighet, sannhet, at det 
gjelder for alt, det er det ingen grunn til å være sikker på. Helt udefinert og ikke underbygget.  
 Mange er sikre på at det går troll i ord, utsagn, slik at en må passe seg for hva man sier. Stort 
sett skjer dette heller sjeldent for de fleste at en slik sak da skjer, slik at det virker ikke som en særlig 
sikker regel, selv om det er en ofte sannsynlig hendelse prosentvis. Det er vel noe mer sjeldent at det 
som virker umulig hender. Mest er det at det vi ikke tenkte oss hender, som på nyheter. Andre har sett 
for seg så mye håpløst at det som hender på tv ikke er noen overraskelse. Man bare ventet på dette! 
 Det blir fra sak til sak, og ikke alt ser ut til å gå helt greit. Særlig kjent gjennom alle som tror 
de kan fly ut fra stup. De fleste flyturer har vært i drømmeland. At bevisstheten, fremdriften, 
handtering-sikkerhet kan påvirkes av hvordan vi ser verden eller skaper forhold som gir oss en slik 
egen atmosfære-virkning eller som en menneskebevegelse er eksempler. Slik sett kan psyke, 
bevissthet, praktisk funksjon bli til virkelighet, livet jeget, verden for oss. Enn så lenge kan ett hvert 
påfunn en liker, skaper, disiplin, fungere som et helt livssyn, enn så lenge, til nye spørsmål oppstår. 
 Om jernet er gjemt i fjellet, men vi utvinner jernet og lager et sverd, så betyr dette at vi ikke 
visste at jernet var der, kunne utvinnes, og at vi kunne få til en slik form som sverdet ut av det harde 
jernet da vi ikke hadde funnet sterk nok varme til å smelte dette. Sverdet og midlene til sverdet fantes 
ikke. Her er det også en form for ingenting enda. Og ingen metode, virkemulighet. Slik sett når det 
er mystisk, og noen får en ide, en løsning, en tanke som kan få til at noe virker, så er virkelighet og 
mulighet det samme. At vi ikke har opp-funnet det enda, at det ikke finnes nå, og virkelighet og 
ingenting blir også samme sak.  
 Men så kan muligheten ligge der allikevel, og at vi får det til, men dette er mystisk til vi finner 
ut av dette. Det finnes ikke, det er mystisk, ukjent, og av en eller annen grunn virker bevissthet og 
materie som virke-kilder. Med bevissthet, eller ukjent kraft kan en virkelighet oppstå som før ikke 
fantes, at det er mulig allikevel.  
 Det er ikke så rart at det i eldre tid ble et begrep om at alt var mulig for Gud. I begrepet Alt er 
mulig for Gud, Ingenting er umulig for Gud, så gjelder dette først og fremst begrepet om å få til noe, 
at det dukker opp, at det virker, og at det før ikke fantes. Slik vi lager et hus, slik lagde Gud verden, 
fra ingenting slikt. Det mener andre ikke er bevist, er skrevet, men ingen var der. 
 Å finne en plass, lage en plass, omforme eller nyskape landskap, eller bringe landskap inn der 
landskapet ikke er fra før av. Verden blir på mystisk vis dannet fra ingen kjent årsak eller tidligere 
eksistens av slikt enda. Her var det tomt, ingenting på samme sted tidligere. Men ingenting er ikke 
definert i forhold til noe annet enn at formen er på et bestemt sted, og at virkninger virker på en 
bestemt måte. Så hva som ligger i begrepet at ingenting er umulig for Gud, og alt er mulig for Gud, 
er ikke så mystisk utsagn, og tolkningsbart, men udefinert.  
 Der mulighet, umulighet, bytter plass med alt og ingenting som mulig eller ikke, er motsatt av 
begrepet som natur-filosofene mente, nemlig at Ingenting er umulig, bare alt er mulig. I det ene 
tilfellet er det snakk om at noe er til som kan virke, og gjør noe, i det andre tilfellet er det snakk om 
at noe ikke-er og ikke-virker, eller at noe er til og virker. Selve setning-innholdet i at alt er mulig, og 
ingenting er umulig er likedan. Men det overgår ikke logikken, forståelsen for dette.  
 Utsagnet om at alt er mulig for Gud og at Ingenting er umulig for Gud, ment som at Det 
umulige er mulig for Gud, og at det umulige er mulig for Gud, betyr for naturfilosofene, av de som 
ikke trodde på Gud men at naturen virket slik, men vi ikke forstod det enda, så blir utsagnet til at det 
umulige er mulig, og mulige er umulig. At det umulige er mulig, gir oss umuligheten. Og at det 
mulige er umulig gir oss umuligheten. Begge deler gjør alt umulig.  
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 Bare det umulige er til for Gud. Og dette er samtidig et slags mot-sigende og selv-mot-sigende 
og intetsigende utsagn, ikke minst som at det blir meningsløst og ingen sammenheng som oversikt, 
sammenstilling eller virknings-rekkefølge, årsak for en slik naturfilosof. Men natur-filosofene klarte 
heller ikke å skrive ned disse definisjons-tilstandene, altså peke på argumenter som holdbare for slike 
utsagn, der av dagens formelle logikk uten begrunnelser av logisk art. Demokrit mente at det var løgn, 
at gudene var opp-funnet for å ha makt, og for å skremme folk. Å vise at Gud kan få til noe med det 
umulig eller at det umulige ikke stopper Gud, er noe annet. Men alt i alt mangler det noe som gir 
eksistens og virkning et holdepunkt logisk. 
 En klar sammenheng. Å bevise disse tilfellene er vel litt vanskeligere. Men det lar seg gjøre i 
bestemt form. Å ikke vakle med om når noe er i et utgangstilfelle og at noe ikke er der, at noe ikke 
virker eller virker. Så spørs det om det som er, er, og det som virker, virker, at dette er tilfelle eller 
ikke, som er en helt annen sak, men det viktige i forholdet til om vi fantaserer, blir lurt, finner uriktige 
konklusjoner, at noen lyver til oss. I dag er det populært å debattere, diskutere, være uenige, men 
argumentene virker ofte ganske tomme for sikre holdepunkter, annet enn hva den enkelte er sikker på 
selv, tror eller vet.  
 At vi vet noe, og ved undersøkelser om hvor mye vi vet om det vi vet, så er det mange huller. 
Og videre, at i forhold til alt det kunne vært mulig å huske, mulig å vite, så vet vi egentlig uendelig 
lite, fordi mengdene og sakene er i uendelige mengder, til og med hvert sekund. Videre kan vi si at vi 
tror, aner, eller er helt sikre, overbevist om at troen er sannheten, virkeligheten, mens hva vi kan forstå 
eller vite om egen tro, i forhold til alt det går an og tro, er likt som med viten, uendelig lite fra sak til 
sak og i forhold til helheten.  
 Tro og viten er da stort sett et begrep om tiltro, overgivelse, tillit, trygghet med, at vi finner en 
forankring i det vi føler oss mest overbevist om, eller ikke klarer å fine ut av, hvor vi som holdepunkt 
føler at slikt hører hjemme. Men i dype analyser finer vi ut langt mer enn hva vi vanligvis tror eller 
vet. Dette blir en dybde-analyse. For eksempel at vi har prøvd og erfart at noe virker eller skjer mange 
ganger. Da må vi i høyere grad stole på oss selv eller forholde oss til andres innslag, overbevisninger, 
for så å utfordre dette med nye skritt ned i dybden.  

Einsteins relative rom-tid-felt-virkninger handler om nettopp slike former dyp, men det 
gjelder det samme for tenkning, bevissthet og begrep, definisjoner og holdepunkter uansett hva. I 
hverdagen kan vi gå videre uten støttepunkter. Men i forståelsen gjelder ikke slik for bevissthet og 
naturlov. 
 Om vi kjenner til andre former som kan få noe til å virke, en følelse, en kraft, en kilde, så vil 
dette være en del av eksistens, årsak. Bak alt som finnes, så måtte det være en årsak som virket. Eller 
at årsak og virkning var forenlig som eksistens-kilde, og virke-kilde, en og samme funksjon eller 
samme årsak, fordi det ikke gikk an å flytte årsaken utenfor det som er, eksisterer, med klar adresse 
at ingenting ikke kunne være årsak, men at Gud eller Natur var egenskap-form som eksistens eller 
natur. Om Aristoteles lot natur stå for seg selv, eller bare naturen, ville han ha truet alle religiøse 
fortidige trosretninger, med fare for å havne på et bål! 
 

Vi kan se at noe skiller seg ut av hele denne prosessen: 
At bare Gud er! Og at vi kan eliminere han og få et Ingenting, ikke noe. 

At både Gud og Natur er til, som del av Gud. Og fjernet, blir ingenting, ikke noe. 
At Gud og Natur er to forskjellige tilstander som fins, og fjernet er ingenting eller ikke noe. 

At Naturen er, og at Gud er del i oss, fjernet, blir ingenting, ikke noe. 
At Naturen er, og at eventuell gud bare er en forestilling i en naturlig bevissthetsfunksjon. Men som 

fjernet blir ingenting, ikke noe. 
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 Vi ser da at naturfilosofene benyttet begrepet alt og ingenting på den måten at Alt var det som 
ingenting ikke var. Og at de regnet ingenting, ikke noe, som umulig. At bare alt, væren, eksisterte, 
som det mulige, og dermed inkludert sin virkning som at årsaken var i naturen selv, slik de som tror 
at Gud er sin egen årsak. Her er det ikke store forskjellen på konklusjonene. Begge disse vil i dette 
tilfellet være det de kaler ring-forklaring. Men at den ene av to i en rekkefølge henviser til den andre 
er gyldig nok forklaring. Eller at den som hopper, henviser til sine muskler, eller kroppen som 
biologiske funksjoner. 
 At en årsak er årsak vil det alltid være, men det er kun dybden i slike funksjoner som forteller 
mer. Men av begrep om eksistens og virkning så er det klart at om det finnes en tanke om motsats til 
ette, så må den tas opp. Om ingenting som motargument, eller intet som et mulig argument, lanseres, 
så må begge deler undersøkes. Og slike definisjoner er lite beskrevet på det dypeste plan, kanskje av 
bare noen få. Det er lett å tro at alt er i orden i det vi er enige i et utsagn, men det er ikke noe 
argumentsinnhold eller sammenligning til stede. 
 Poenget er at alt og ingenting lar ikke bevissthet og natur, Gud eller natur, overstyre sammen-
lignings-evnen. Enten er det, eller så er det ikke, og svaret er at det er. Er og Alt, er det samme som 
væren. Og det samme utrykket bruker de troende for det samme for Gud. Det som er felles er ikke 
konflikten mellom Gud og Naturen her. Det som er det samme er ER og IKKE-ER! Hverken Gud 
eller Naturen viser, forteller, hvordan tid, rom, følelser, bevissthet, stoff og lover virker funksjonelt,  
uten om begrep som årsak-kilde og virke-følgene stort sett som en slags årsak-virknings-
rekkefølge eller som en sammenheng.  
 Mens begrepet årsak og begrepet virkning overhode ikke har noen definisjon. Vi henviser til 
noe annet som er, eller som virker. Hvert eneste tilfelle peker tilbake på ballen, til atomet, til prestens 
legende samtale, til kometen, til bevisstheten, eller ånden, en mer eller mindre bestemt kilde, til festen, 
og videre til de berørte, slik det virket og de virkninger som den neste drar med seg videre.  
 Hvorfor årsak finnes, virkning finnes, eller at de knyttes sammen og samvirker og ikke bare 
sklir gjennom hverandre uberørt som ren romslighet uten heftelse-funksjoner, vel det hender det jo at 
tanker gjør, ignoranse, men som sagt: Årsak, virkning, har det til felles med alt annet, at hvorfor er 
det her, og virker. Er og Virker er tilstanden som da ikke er forklart. Væren og Virkning. Det er da vi 
spør hvorfor rom, tid, stoff, bevissthet, form og endring finnes, eller kan finne et holdepunkt som en 
drift-full væren, og ha de egenskapene som de har. Her er ikke Gud, Naturen, den visse ukjente faktor 
noe svar.  
 I den samme oldtiden finnes det nok av, og kanskje flest av de som trodde at alt bare plutselig 
dukket opp fra hatten utyen at noe var der fra før av. Kjempemystisk. Plutselig altså. Og dette går 
igjen med at noe ikke var der og så ble det til. Slik som en tanke, at denne tanken hadde vi ikke hatt 
før, som virker plutselig når noen sier noe eller gjør noe, eller vi får en ide, en mulighet til å se for 
oss noe. At religioner så for seg eller påstod at det ikke var noe her eller noe sted, men så lagde, altså 
skapte Gud dette av ikke noe annet i det hele tatt, men plutselig. Mystisk.  

Men vi hadde jo fått ideer selv som var plutselige og kunne da gjøre dette. Men en verden av 
ingenting er litt mystisk da. En ide om å skape noe i kraft av seg selv, ett hopp, eller at Gud hadde 
skapt noe av sin egen energi uten at dette hadde slikk form fra før av hadde kunne gitt oss en bedre 
logisk forståelse. Noe hadde vært kilde. 
 Vi gjør noe, og lager noe, stort sett av at vi har noe for hånden, selv lyder til musikk, eller som 
kunst i en eller annen form. Bruker oss selv eller effekter, maling og steinhakke. Nå er det mystiske 
ofte også spennende og fengende, også om en hadde slike krefter selv, evner, så slik ville mange også 
tiltrekkes dette og ofre kanskje store deler av livet på slik funderingen og utprøvelse. 
 De fleste klarer seg med lydigheten og kontra-lydigheten i makt og penge-sammenheng, for 
nettopp naturlige behov og status til behov-utvikling. Den mer generelle innskrenkende Nietzsche-
varianten, og vokse seg utover alt annet. 
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 NEI! Det er heller dette svaret vi er på jakt etter som gir endring og virkning, og formen og 
virkningen vi kjenner, som må ha en overensstemmelse med hva vi er og hva vi har som natur og 
funksjoner bevisst, som virker som holdbare svar for oss. Vi må se på noe av tenkning, bevissthet, 
begrunnelser, om holdbarhet og bevissthet litt til: 
 Det at vi kunne tenke, var bevisste, og dermed gjøre dette til den eneste virkeligheten vår, at 
livssynet ble hele virkeligheten i forhold til handlinger og gjøremål, og utøve egenskaper, var viktig 
for Sokrates og Platon som var opptatt av Moral og Holdbarhet, og derfor så alt som var bra og dårlig 
i lys av hvor fullkomment eller mangelfullt noe var. Så de delte verden opp i grader av klarhet som 
virkelighets-syn. Intuisjon, anelse, og Tanke, den del av tanken som var klargjort utgangspunkt og 
ikke manglet noe i det, og så alt som kunne gjøres, vites, forstås videre rundt en tanke, og dypere 
fundament for tanke, hva bevisstheten var i stand til som absolutt best kunnskap. 
 Men så spørsmål om hvorfor det eksisterer, virker, fungerer som det gjør, som er den innerste 
bevisste tenkning om sammenhengen, som de kalte filosofisk tenkning, å bryte dypere inn i noe enn 
det som var funnet tidligere. Og det var ikke retorisk fastslått og begrenset til knep for å vinne en 
konkurranse i tale, mening eller maktstyring, om hvem som hadde mest rett. Men om det finnes 
holdepunkter som vi kan trenge dypere inn i alt med, for å forstå noe mer. Oss selv og tilværelsen. 
 Aristoteles holder seg til at både det fysiske og bevisstheten er virkelighet som like sterke 
former, virkelighet, tross at bevisstheten, vår forståelse er det vi hadde med oss her. Derfor tenkte han 
at vi kunne undersøke mer enn bare tanken, men verdens dypere virkninger også, naturen. Tross at vi 
kun hadde bevisstheten til å forstå denne med. Vel, sansene våre, og rekkefølgen på hendelser og 
virkninger i natur som ikke så lett lot seg styre bevisst. For eksempel at noe faller. Eller at noe er 
hardt, bløtt, eller luftig, tungt, lett, varmt, kaldt, og skadelig, sykdoms-forhold, og helse- og sinns-
leger. Sympati og Omsorg. At sjel og kropp trengte pleie. 
 Plotin blir sint når han hører at noen mener at former også finnes i naturen, når kun 
bevisstheten vår kan redegjøre for dette, slik Platon mente. At formene finnes egentlig bare i 
bevisstheten. Hos Platon var dette evige, stive uforanderlige former, som Aristoteles nektet for, at det 
var bevegelige former, og hos Plotin blir form lik Platons, men til krefter, noe som virker. Og i Plotins 
syn finnes bare bevisstheten som den virkelige kilden, likt som hos Platon. Eneste virkelighet er 
bevisstheten, ånden. Kraft, bevissthet, mangelfullt og fullkomment, blir hos Augustin til rett handling, 
viljekraft som drift, og fullkommenhet, som rettferdighet, godhet og vilje-styrken.  
 Aquinas henter frem Aristoteles logiske fornuft, og omsorg igjen, i det han ser at vilje og 
godhet har med frelse og handlinger vi gjør, moralsk sett, religionen, og at rettferdighet og fornuft 
hører sammen med hva vi vet om bevissthet og natur, altså kropp og sjel forbundet til verden, og at 
naturen må undersøkes slik at naturfilosofien for fysisk innsikt og viten om denne var viktig.  
 Derfor måtte Naturfilosofien skilles ut i igjen, som da er vitenskapens plattform. Å kjenne til 
naturen og stjernehimmel, astronomi, og sykdom og skader for å hjelpe kroppen vår til å overleve 
også. Våre affekter, sansereaksjoner og behov-reaksjoner mente han var egenskaper for at vi skulle 
overleve. Naturens sannheter kunne ikke stride mot Gud som hadde skapt den. 
 Descartes mente at vi eksisterer fordi vi tenker, altså et slags bevis: Jeg tenker, derfor er jeg! 
Fremdeles da ideenes verden. Kant vet ikke hva vi skal kunne tro, vite, håpe på, men at alt måtte være 
til det beste. Hegel slår fast at alt er kun forestillinger om bevissthet og natur. Men ingen av disse 
beviser egentlig noe om eksistensen, utenom at det kommer frem i forestillings-form. Det slår ikke 
fast at ikke både natur og bevissthet kan være tilfelle, virkelighet. Slik sett så Kant dette som vår indre 
og den ytre verden. Hegel at alt bare er den indre verden.  
 Alt blir bare bevissthet, ånd, forestillings-verden, og en litt oppgitt holdning til holdbar-hetene 
moralsk og fysisk. Sannhet og Helhet, og en bedre dag i morgen er Hegels sum. Altså ingen faste 
holdepunkter. Utenom Bud, disiplin, lære, sunn fornuft, retts-handlinger juridisk, ikke så langt unna 
Smiths forestillinger om dette. Smith, Kant, Hegel, kan ikke begripe hva sanser og følsomhet i kropp 
har med moral å gjøre. Kropp er nonsens. Materie, ett hinder for alt. Nær et onde. 
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 Ellers er Gud også et begrep for alt vi ikke forstår, forstått som bevisst årsak-virkning-
handling, sammenheng, kalt mening: Hendelsesforløp. Når vi ikke vet noe sier mange at det er det 
bare Gud som forstår. Med kun bevisstheten, åndskraft, drivkraft, så er det bare bevissthet som kan 
vite, kjent og ukjent, mystisk eller logisk for oss, og vi sier at Gud vet alt, absolutt bevissthet, 
forståelse, mens vi er under-forståtte, en fornuft som ikke strekker til fordi den er for dårlig utstyrt til 
å kunne se så langt som det er mulig å se, få oversikt over alt.  
 Svaret vårt er at Gud vet, Gud vet alt, og Gud kan alt det vi ikke kan, og derfor kommer 
summen ut som at Gud har makt og styrke, og bevissthet nok til at han kan få til alt, og at ingenting 
er umulig for Gud. Det finnes altså ingen begrensning. Om han virkelig kunne latt seg selv opphøre, 
hva da? Et sted bør det være en grense: Hegel sa at Gud ble til intet, og så ble han til alt igjen, i 
vekslende vekst og minskning. Og her er selvsagt heller ikke intet forklart, definert. Så tomheten og 
intet virker som en nøytral uformet kraft. Et mystisk ukjent virkemiddel. Men vi ser ikke noe. En 
slags gjemsel av noe som allikevel er til. 
 Om alt virkelig var fjernet, så ville det vel mest sannsynlig vært bare ingenting i stedet for noe 
i det hele tatt. Og ikke noen mulighet til at noe kunne skje, kraft eller bevissthet. 
 Bevisstheten som årsak, og de gode handlinger er grunnen til at Augustins begrep om god 
vilje og god handling, ble erstattes av handels-virksomhetens gode vare, og viljen ble til arbeids-kraft-
innsatsen. Her så ikke Smith, det samme som Augustin så, hva som manglet i forståelsen. Og det er 
å forbi-se det som Smith, Kant og Hegel forbi-så, nemlig kroppen, legemet, at handling i strid mot 
denne kroppens holdbarhet, faktisk er en del av livet og sinnsstemningene. Augustin var nettopp sint 
for at vitenskapen ble til krig og legevitenskap til eksperimenter på levende mennesker. 
 Her har da legevitenskapen og vitenskapen ellers virkelig skåret poeng i moderne tid, om 
psykisk og fysisk helse, sykdommer og legemidler, men som også dessverre blir brukt i dårlige 
handlinger og styrings-sett, og en urettferdig helse-politikk, og verdi-normert, at hvem fortjener 
behandling, og ofte ut fra hvilken tro, fra djevelutdrivelser til at de ikke skal ha medisinsk hjelp. 
Klaner av religiøse og ikke-religiøse grupper bestyrer dette bak mål. 
 Og ikke-troende ideologier tar etter og svarer med samme mynt. Som en evig kamp, øye for 
øye, og slekters synde-straff. At barnet til en slik «annen», skal ha samme behandling som foreldrene 
fortjente for en gal handling de tidligere i slekten hadde gjort. En hilsen fra Adams sviktende 
vurdering av et forbud. Alt, der kropp ikke tilregnes virkeligheten, eller absolutt gjør det, blir 
trekkplaster for straff og belønning, ris og ros. Tukt uansett rettferd eller ikke. De andre skal betale 
for det. Bevissthetens rettferdighet. Eller tidens tilfeldige rettferdighet. 
 Vi lever faktisk av denne naturen. Begrepet omsorg og Sympati definerer ikke holdbarheten 
og begrunnelser for denne. Heller ikke menneskerettighetene. Men de hevder naturrett og likeverd. 
Behov vi ikke kan noe for, og at vi må komme med i samfunnet som alle andre. Men nettopp mat og 
ofte bo, må vi ha for ikke bli syke og dø fort, uansett kulde eller farer. Kroppens sanse-smerter er 
signaler som knyttes direkte til holdbarhet-grensene våre oppøvd eller ikke til å tåle noe.  
 Med andre ord, så er behov-organene våre og sanse-organene våre som smerte og lyst, eller 
passe bra, nok, det samme som grensen mellom kroppens brister og dermed psykens lidelser i minst 
50% av tilfellene, mens det omvendt er bevisstheten og psyken som gjennom plager virker inn på 
kroppen. Livet! Begge sider virker på sinnsstemningene, og graden vi brytes ned eller trives. Om vi 
blir ved livsmot eller ikke. Det blir også bestemmende for samfunnets kvalitet og helhet. Funksjon 
for alle, og ikke bare for eliten. Eliten sier at samfunnet er bra: For dem. Ellers er det krise! Krig! 
 Alle systemene lever av straff og belønning og ikke av innsikt. 
 Kroppen og bevisstheten dels opp i at alt bare er ånd, eller bare er materie, natur. Men de aller 
fleste ser det slik at bevissthet og kropp er to forskjellige verdener. En abstrakt og en konkret. Og så 
er det grader av hvor tett disse sitter sammen. Altså tortur-kamre. Eller en større vellyst, velbehag 
gjennom kroppslig handling. Alt kan dyrkes eller kjøpes.  
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 Av en eller annen grunn har naturen og kroppen så sterk innvirkning og egenskap som ikke vi 
kan tilskrive bare bevisstheten og må rette oss etter slik som fall-loven, eller at noe eksploderer, natur-
katastrofer og epidemier. Videre så skal mat dyrkes, transporteres, jaktes eller samles, og med mange 
mennesker blir det ressurs-problemer, og også for alle dyr og planter i naturen.  

Vi har ikke mye igjen vi kan overvåke noe med, enn med teknologien, og likedan benytte det 
som hjelpemidler for hva den samme teknologien har ødelagt. Sykdom-forskning hjerneforskning, 
innsikt i natur, fysikk og kjemi, og selv partikkelfysikken har her sterke slagsider for positiv 
konstruktiv virksomhet, og vi er vel lenger ikke i stand til å klare oss uten.  
 Og det er igjennom kroppen, sansene, behovene vi merker det meste av hva som er vondt og 
godt i denne verden, fordi om en ond bevissthet ikke kunne plage eller skremme oss slik spilte det 
ikke noen rolle så lenge bevisstheten vår gjemmer seg i kroppen. Altså er kroppen, det vi kaller de 
fysiske en generell del av virkeligheten slik bevisstheten er som helt andre egenskaper enn bare de vi 
mestrer og styrer. Uansett så er det noe som er til som virker. Bevissthet og fysisk kropp, er del av 
dette som er og virker. Det er ikke rart vi stiller spørsmål og ikke bare henviser lydighet som eneste 
virkeform for undersøkelser. Vi må oppdage noe selv også, og vi trenger innsikten.  
 Væren og virkning henger sammen. Selv en død kropp som sjelen har forlatt virker, om ikke 
for noe annet så for ny jord, eller mat for noen. Næring også for planter. Vi kan lure på det enorme 
universet og solsystemet vårt også. At alt bare er forestillinger er merkelig nok, når vi beregner 
forholdene for planetbaner og satellitter. Hva forestillingene da ikke skaper. Noe arrogant og ignorant, 
at det ikke er virkelighet. Men det er værende, og virkende tross hvor mye tomhet og intet vi finner 
mellom preferanse-stasjoner. Og selv da så virker noe der.  
 Det hele virker heller som en enorm kraftmaskin viss styrke ikke noen kjente tekniske midler 
vi har besitter, og ingen tankekraft vi kjenner har klart å styre. Kosmos. Litt av en vekt. Vi klarer ikke 
en gang med alle midler å endre jordens retning. Neppe månen. At det er noe med former og endringer 
av form, bevissthetsformer og naturformer, er utvilsomt når vi ser på hvordan forholdet er mellom 
bevissthetsform og naturform som den nedsettende holdning til denne. Altså å irritere seg over noe 
som er uvirkelig.  
 Nei: Her er det noe som virker, og ikke at noe virker adskilt fra det noe. Det er en grunn til at 
en snurrende ball har energi i samme punkt som tids-punktet og rom-punktet og bevegelses-punktet 
er samme sted og at alle er med likt i ball-snurret: Dette r et produkt. De er fare for at kropp og 
bevissthet kan være et produkt også. Vi har alltid vist at vi ikke forstår dette. Og vi tar det aldri på 
alvor. Dette er krig og lek. Følelse-utbrudd og affekter i det uendelige, og heller ingen god forstand. 
 Når skulle vi bråvåkne å bli interessert i hvor og hva vi er og vi virkelig kunne fått til, eller 
vite. Vi viser interesse for alt utenom oss. Som tilfredsstillelse av oss, og forblir ubevisst selv-bevisste. 
Og selvbevissthet forstås bare som en konkurranse-prestasjon og hevdelse. Hei hvor er vi. Vi bruker 
all tiden på slik krangel mellom om bevisstheten er her eller kroppen er her, og kriger fordi, om hv vi 
tror dette trenger og har ingen innsikt om hvem vi er og hva vi trenger, uten bevisstløst havesyke-
forhold til våe behov, 
 Virkelighet er at bevisstheten og kroppen har ulike strukturfunksjoner, men som kan være i 
harmoni med hverandre eller ikke. De er livet. Begge deler er nok virkelighet, disse strukturene. Og 
det er fremdeles ikke likegyldig om hvilken rekkefølge vi bruker hammeren, spikeren og planken, 
slik som å bytte dette til spiker, planke og hammer i rekkefølgen. 
 Det gjelder også begrepet virkelighet. Noe er, (til), samme hva, og virkning driver like mye 
med dette noe som at det noe er.  
 Til Hegel kan jeg bare si dette: Og til Platon: At om alle former finnes, bevisst, eller som 
forstillinger, eller ideer, så finnes også de former som er foranderlige og utstrekning-formede ideer, 
forestillinger som virkelighet med virkelig utstrekning, kraft, hardhetsgrad, og at den virkeligheten vi 
opplever med en viss sannsynlighet er nær innpå slik det er, men at vi enda ikke vet hvordan alt 
fungerer.  
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Jeg våger meg langt når jeg påstår at den fysiske rom-tid-utstrekning-formede virkeligheten 
finnes, det vet jeg. Og jeg bytter gjerne ut den ytre og indre verden som bevissthetens og det fysiske 
som strukturfunksjoner med direkte virkninger som slett ikke krever en annen tilværelse for dem.  
 Og hverken bevissthet, en indre verden er nærmere oss enn den ytre, for begge objekter krever 
innsikt som vi ikke er villige til å få oss. Forklaringene jeg har hørt ser slik ut: Hvordan skal vi finne 
en slutning som ignorer alt. De siste har vi lykkes med. Dannelsesprosesser kan vi gjerne debattere. 
Her er det mange syn, men dette griper sjeldent inn i innsikten om oss selv og verden. 
 Virkelighet: Er at noe finnes som virker. Vi får ikke årsak og virkning uten det. Og i alle fall 
ikke rekkefølger i dette.  
 Det er da en stor diskusjon blant en del lærde, om stoff, materie, er en virkelighet av faste 
harde gjenstander med egenskaper som vi egentlig ikke kan forstå helt ut, slik som Kant mener, og at 
disse tilhører en ytre verden, og slik sett da kalles; Tingen i seg selv, men som ikke så rent lite tilhører 
kroppen vår også. Her brukes flere begrep, slik som legemet, kroppen, og det finnes en bok som heter: 
Legemet er en viktig del av kroppen.  

Kant var mindre tvilsom til at fysiske gjenstander og utstrekning fantes. Men nettopp den 
indre verden, begrepenes verden, bevissthetens verden, der vi merker oss følelser og moralske 
tilstander, der fikk han ikke til å plassere dette umiddelbart i kroppen.  
 Her ligner Kant på Descartes, at bevisstheten overfører en styring til kroppen, og like så at da 
bevisstheten ikke kan plasseres i kroppen, hjernen, utenom at den virker der, må noe overføres på en 
eller annen måte fra kropp til en bevissthet, en bevissthet som da må ha en referanse, dialog-egenskap 
et eller annet sted. Bevisstheten kan liksom ikke danne informasjon selv. Slik som Descartes, så mener 
Kant at det er en omforming, transformasjon, mellom kropp og bevissthet, og omvendt vei, fra 
bevissthet til kropp? Men hva har så bevisstheten å forholde seg til. 
 Først og fremst så virker husk, erfaring, vår begreps-dannelse til dels nært knyttet til 
opplevelser, sanser og behov, og gode, dårlige erfaringer, samt at vi læres språk, oppdragelse, viten, 
og tro.  
 Og sinnsstemninger, stemninger, det vi kan kalle det estetiske, som oftest kan være smak, lukt, 
graden velbehag, lignende dømmekraften ellers ved hva vi synes er rettferdig eller ikke, og den 
øyeblikkelige reaksjonen på affekter, smak, hva vi hører, lukter og kjenner på, som her er det som 
Kant mener har en form, karakter struktur som han kaller å gripe en sak, gripe en forståelse, 
sammenheng, altså bringe noe på begrep slik at vi kan danne en fast forestilling eller et 
anskuelighetsbilde av dette som vi kan hente frem til bevisstheten.  

Dette gjelder også for fysisk og bevisst orden, fornuft, normale behov og praktisk erfaring, 
det etiske. Hva som underbygger alt dette så langt, skal være basis. Og her sier Kant, at det håper vi 
er Gud, enn så lenge? Det vi har størst tillit til som virkelighets-forståelse, hva nå enn det er som 
trygger oss eller er sannhet og virkelighet, årsakene til våre tilstander. 

Kant lager kategorier for lite, mye, alt, ingenting, helhet del, 0, 1, flere, mange, alle, endelig, 
uendelig, gitt størrelse, hva vi aksepterer og ikke aksepterer, altså sier ja eller nei til. Funksjons-
forklaringer til de samme kategoriene, eller logisk begrunnelse for deres eksistens, at det kan være 
slik, uteblir. 
 Kategorier som vi benytter til så og si alle tilfeller vi behandler eller vi møter på. Egentlig er 
dette sammenlignings-referanser, gjerne for like og ulike, noe også Kant har med i sitt oppsett. Men 
fysisk deler han som Newtons forsvarer, stoff, rent rom, ren tid, og bevegelse som egne kategorier 
som egentlige ikke skal være bevissthets-kategorier, men «tingene selv». Produktet til slik materie 
mangler. Ikke særlig ulikt de alminnelige og direkte oppfattelser vi har når vi beveger oss i terrenget, 
og opplever møte med tingene.  
 Bevisstheten og moral, samvittighet, selv dømmekraften som han sier, er en blanding av 
fornuft og følelser, affekter, estetisk bedømmelse av smak og rettferdighet, samvittighet også, og er 
slikt Kant ikke kan forklare.  
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Konsekvensen er at om bevisstheten er noe annet og egentlig ikke kroppens og naturens 
dimensjoner, og som Descartes, at bevissthet og kropp kommuniserer gjennom kodespråk, 
krypterings-overføring, så betyr det at Kant må se bevisstheten som, ja en åndelig egenskap. Og at 
slike virkninger lik sanse- og behov-signal-omforming til bevisstheten, står i et lignende forhold til 
en større, og uten-ifra-virkende kommunikasjons-kodet overføring frem til bevisstheten. 
 At bevisstheten kommuniserer og får hjelp, og orden gjennom en utveksling med et større 
bevissthets-system. I dag har vi funnet ut mye om hjernen slik at det ser ut til at ganske mye kan 
forklares utenom at alt må reflektere til en utenom-verden, nettopp i affekt-reaksjoner. Kant har et 
poeng. Men her er det viktig å si at det ikke behøver å være i en annen dimensjon. Det kan være 
strukturforskjeller på det fysiske og bevisste ut fra samme natur-kraft-forhold også. Da holder det 
med strukturendring underveis fordi det lenger ikke er avbrudd i kontakten av virkninger. 
 Virkningene er også det som virker og det som virker og dets virkninger kan da kanskje logisk 
være tilknyttet hverandre i stedet for at de regnes som separerte funksjoner. 
 Det er tydelig at Kant mener at bevisstheten er utenfor, utenom kroppen, og at den videre 
bærer av bevisstheten er kommunikasjons-styrt eller interaktiv med en annen bevissthet, eller større 
bevisst-plattform. Ikke så langt unna Steiners syn, der bevissthetsbasen ligger ved universets nord-
pol. Der ideene universelt stokkes om til riktig forklarings-rekke-følge. Langt å gå for å trekke en 
slutning. Da har man i alle fall fått spørsmålet langt unna seg, fordi vi må vente til vi en dag kan dra 
til et slikt sted som ligger 2000 lysår unna oss, for å se ett eller annet. 
 Det er ikke sikkert vi kommer nærmere bevissthetens gåte ved å flytte rundt på den når den 
like gjerne kan virke med samme bevissthetskraft og kommunikasjons-virkninger her vi er nå. Det 
holder med tro på andre dimensjoner, som ofte blir kalt den åndelige dimensjon. Poenget er at det er 
denne kodingen, at bevissthet er noe for seg selv, som selvet, der fysiske og åndelige bevissthets-
virkninger, signaler strømmer inn utenifra, fra, en adskilt verden. Transcendentalt. 
 Poenget er også at det overføres fra dette som at vi ikke er bevisst dette, til at signaler kommer 
inn, og så plutselig forstår vi dette. Å forstå blir altså også en noe ide-form-verden for Kant. Det er 
all denne uten-ifra-virkende trafikken som kalles transcendentalt. Men om det er en sammenhengende 
kontinuerlig verden med forskjellige strukturer slik som ånd og materie, bevissthet og fysisk verden, 
så vil det ikke være en lignende uten-ifra-virksomhet lenger, men signalomformingenes gang i den 
samme verden, uten skifte av dimensjoner, kun struktur-om-dannelser som kan følge årsak og 
virknings-rekkefølger.  
 Denne mer kontinuerlige struktur-formasjon-verden som er i endring vil knytte bevissthet og 
signalveier nærmere sammen der bevisstheten heller er en sentral-samlende stasjon for virkninger, 
uansett bevisste eller fysiske, og omforming av virknings-felt. Og at det er oppnåelig å forstå, og at 
vi kunne undersøke denne bevisstheten nærmere, helst ikke med kniven. Men under operasjoner testes 
det så klart for å se om sentrene virker som de skal før og etter en slik prosess. Da kommer det mest 
utrolig frem, og jeg bør vel legge med en samlerapport om dette. 
 Det som gjenstår er noe helt annet som får de fleste forskere til å kvekke litt til. Det er begrep 
om det faste stoff, en endrings-løs minste-bit, punkt, eller en viss mengde absolutt fast masse, eller 
om det samme kan komme av noe som virker som et trykk, en kraft, en energisk virkning. En 
uendelig, absolutt, eller total kraft, lignende trykk, vil være like hard, fast som det hardeste stoff, selv 
om den allikevel kunne ha en flytende og omforming som veksling i bevegelser, vel balansert. 
 Der står vi: bevegelse-energi, rom-bevegelses-formasjon, kraft, fast stoff: Ja hva? 
 Uansett forestilling, bevissthet, ånd, kropp, livs-egenskaper, stoff, kraft, bevegelses-energi, 
rom-tid-former, alt som relativt, punkter, posisjoner og kontinuitet, så er det i forhold til disse temaene 
vi snakker om som Virkelighet. Altså at noe kan virke, virker, der det er i sitt nå! Denne virkeligheten 
gjelder uansett bevissthet eller materie. At bare virkning uten noen ingredienser, preferanse, 
referanser, er håpløse sammenligninger. Denne totale virkeligheten gjelder for alt som har vært som 
del av samme prosess, væren, alt som kommer til å bli, alt som er her og nå, eller helheten i en 
kontinuerlig prosess for alt sammen. Dette gjelder alt, splittet eller samlet.  
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Slik er det virkelighet: Vi deler Virkeligheten opp i: 

 
Virkeligheten er; 

Den virkelige virkning-tilstanden. 
Fantasi 
faktum 
sannhet 

løgn 
innbilning 

science-fiction 
drømmer 

riktig, uriktig/galt 
misforståelser tvil uvitenhet 

skader, ulykker, naturkatastrofer, sykdom-forskning 
Hemmede fysiske og bevisste funksjoner 

Aktivt fremhevde virksomme bevisste og fysiske åpne funksjoner 
Positiv, negativ og nøytral virkelighet, alt og ingenting og evig det samme 

Virkeligheten er altså det å virke på en eller annen måte som betyr at noe virker, og dette kan vi 
kalle referanser, alt vi tillegger størrelser, styrke, begrep om liv, stoff, felt og bevissthet, enten det 

er mystisk ukjent eller logisk kjent. 
At vi ut fra ulike posisjoner, foreldre og miljø, samt tidens lære som ofte var en annen i tidligere tid, 

egne erfaringer, til slutt gir oss en slags personlig bevissthet, hva vi føler, vet og tror. 
 

Men mengden å vite, mengden å tro, er oftest for liten til å kunne bekrefte om noe er slik vi 
tror eller vet. Med ganske stort krav til fordypning, undersøkelse av forhold rundt oss, og i oss 

selv, men ikke for å vinne oss til det vi tror på, men også setter dette under kritikk om det er 
sant utgangspunkt, fører til en ofte ny innstilling til det fysiske og bevisste som funksjonelt 

forståelig. Så hvor langt rekker denne frem til de samme spørsmålenes anelser. 
  
 
 

Virke, virkning og virkelighet. 
I begrepet virkelighet tenker vi på dette som at det er slik noe er, og slik dette endrer seg, altså 

det som er og det som hender, skjer ut fra egenskapen til det som er. Altså at det finnes og at det virker 
ut fra sin egenskap. Ofte kalt Gud, Ur-kraften, ur-stoff, eller Naturens eksistens og prinsipp, der 
prinsipp regnes som en funksjon hos natur-kreftene. 
 Vi kan lett finne på å si at virkeligheten skal bety den egentlige sannheten om det som er 
tilfelle av hvordan noe oppfører seg, men som ofte er så mangfoldig eller dyptgående at vi har 
problemer med å fange dette inn. Allikevel forstås virkelighet som en egentlig sannhet, en slags 
erkjennelse av noe funksjonelt vi ikke kan bryte i stykker uten at vi selv utgjør en del av den sanne 
virkelighet. At den ikke kan feies bort.  
 I begrepet virkelighet så ligger det innlagt at det er noe som virker, tilværelsens alle 
egenskaper, og at denne har bevegelse, tid, en type virkninger, og at slike drivkrefter, virkningskrefter, 
er funksjoner som utgjør en forskjell i tilstanden fra slik tilstanden var. At noe er virkelighet er altså 
den totale eksistens og den endring som skjer, og dermed fungerer, virker. Virkelighet er en funksjon 
som er lik eksistensen og dens virknings-grad. Eksistensen og dens endring. Det som er totalt sett. 
Ikke bare den lokale virknings-eksistense som den personlige opplevelse og bevissthet, lokal natur, 
men all natur og bevissthet. 
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 Derimot når vi henviser til det praktiske liv, så er virkeligheten vår lokale omstendigheter og 
våre behov som da skal samkjøres i den grad vi trenger noe, eller vil oppleve noe, oppnå noe, og slik 
sett så er vår virkelighet overlevelse, det å leve ut livsevner, et mål for de fleste der det er om å gjøre 
å ha det bra. 
 I forkortet grad vil jeg definere virkeligheten som funksjon som gir eksistens-egenskapene og 
dens eksisterende virkninger, og dens omforming, endring, lokalt og innenfor helheten av samme 
eksistens. Slik sett vil min oppfatning være at både eksistensen og dens endring er en felles virkning, 
funksjon, at det fungerer, altså virker. 
 Folk har forskjellige oppfatning av virkeligheten, hvordan denne er og fungerer. Ikke alle har 
så dyptgående bilde, tanke rundt dette. Men til gjengjeld har folk en mengde oppfatninger av 
gjenkjennelser og forhold mellom gjenkjennelser, slik at de vet om mange ting, og alt de husker av 
alle ting og hendelser oppfattes av dem som virkeligheten, det å vite noe. Men stort sett er dette bare 
gjenkjennelser og mengden forhold av gjenkjennelser som er i kombinerte sammenhenger. Tingenes 
videre indre egenskaper, hva det er eller hvordan dette fungerer dypere, det er det slett ikke så mange 
som undersøker mer nøye. 
 Å virke betyr også på en måte drift, drift-årsak, driv, flyt, strømning, driv-kraft og driv-årsak, 
det som får strømningene i gang eller driver strømmen av sted, det som sender ut virkning som drift 
og driv-strømning. Altså på sett og vis det som skaper årsak og virkning fordi det virker av seg selv 
som en driftsfunksjon i tilværelsen. Igjen hva mange legger i begrepet Gud, urkraften, naturen egne 
drifts-funksjoner, annet.  
 Vi vil i mange lokale praktiske sammenhenger tillegge vårt arbeid og bevegelser for å dekke 
behov som en slik drivkraft, ofte kalt arbeid, livs-virke, nytte-virke, for at våre liv skal fungere 
tilfredsstillende. Mange avviser totalt derfor andre oppfattelser av virke og virkekraft, drivkraft som 
annet enn arbeid, effekt-utøvelse, energi-mengder for livsopphold eller hevdelse i samfunn og natur. 
Å opprettholde seg selv bevisst og kroppslig, pleie sin egen sjel og sin kropp, eller sine nærmeste. 
Mange er dessuten enige i at vi skal virke slik at samfunnets innbyggere kan virke holdbart 
oppegående som friske mennesker være glade og ha det godt.  
 Lokalt og som livsvirke så er slikt et godt mål så klart, selv om det er mye misbruk gjennom 
å oppnå disse mål, misbruk av andre, og til tider også seg selv. Misbruk betyr her det som skader mer 
enn det gagner og at en gjør andre vondt, til tider skader seg selv, og at en ikke følger med eller forstår 
hvilke følger som slike dårlige handlinger sprer, medfører. 
 At noe virker, fungerer, gir drift, innerst inne i alle kilder vi henviser til, bevisst, i begrepet 
som inne i Gud inne i Natur, inne i en kraft, er viktig egenskap for at vi skal kunne endre noe, det vil 
si bevisst tenke, at det utgjør en forskjell, en endring, likedan som vi fysisk har spenninger i materien, 
krefter som utløses. Vi kan ikke garantere for at om klor og natrium møtes, at disse danner koksalt, 
at denne prosessen er en tiltenkt prosess. At vi ved å mene noe annet, så vil det ikke danne koksalt.  

Slik sett kan de fleste meninger om hva noe skal, bli overkjørt av naturens praktiske og 
fungerende funksjonsprosess. Vi kan mene at vulkanen ikke skal sprenge, og vi kan bevisst 
konsentrere oss for å se om vi kan stoppe utbruddet, snøskredet, men som regel stopper slikt av seg 
selv når jobben fysisk er gjort. Slik sett kan vi ikke garantere for at hverken Gud eller vår bevissthet 
og vilje umiddelbart stopper en naturprosess. Aristoteles og Newton mente begge at det var ilagt en 
egenskap, formål, driftsretning i stoffene, slik at de sa at naturen fungerer av seg selv etter at Gud 
satte den i gang og at vår fornuft har vi fått for at vi skal bruke den, og løse problemer selv. Gud bare 
iaktar sitt skaperverk, og vi har ansvaret. 
 Nå har det opp gjennom tidene likedan vært tro på at naturen har alle slike funksjoner som 
naturfunksjons-egenskaper selv, uten at det er Gud eller bevissthet som er årsaken, men at vi bevisst 
kan endre former og lage redskaper og finne på ting med stor nytte som oppfinnelser. Og at dette med 
hjelpemidler og språkutvikling har blitt kultur-utviklingen fra naturtilstanden til sivilisasjonens 
redskaper og skikker, som dyrkning av mark, holde husdyr, moderne fiskebåter og teknisk industri. I 
de siste hundre år også elektrisitet, og nylig data og mobil-kommunikasjon. 
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 I tillegg betyr det at noe virker at vi må ha en virknings-egenskap, altså en virknings-funksjon, 
eller virke-funksjon. Dette gjør virkning kort og godt til en funksjon. Vi kan godt kalle dette en 
egenskaps-funksjon, men egenskapen er en type funksjon enten den er stivt satt opp som en form, 
eller er en egenskap til forskjell fra andre egenskaper, og likedan som endringsbare egenskaper, 
virknings-funksjoner. Slik sett vil både eksistensen og endringen til det vi kaller eksistens være en 
funksjon. Dette gjør en plass eller et tomrom med retninger til en funksjon. At det finnes retninger og 
plass til forskjell fra at slikt ikke fantes, eller til forskjell fra tid, bevegelse, formegenskaper ellers, og 
endringer.  
 Uten slik funksjon finnes ikke muligheten til det vi kaller handling, hendelse, at vi utfører noe 
kalt å gjøre, lage, skape, danne, forme, alle bevegelige og virkende endringer vi kan foreta oss og som 
skjer inne i oss. At vi virker fungere, som funksjoner. Det er her jeg har forklart forskjells-egenskapen 
i alt som en grunnleggende faktor i funksjoner uansett hvilke funksjoner vi snakker om. Slik sett blir 
forskjell en konkret funksjon fordi denne er deduktiv og sanselig, samt målbar og praktisk avgjørelse 
for alle forhold som virker som like og ulike logisk, og logikken blir slik en konkret faktor.  

Slik sett er det mulig at kun de bevisste forestillingers flyktige virksomheter som passer best 
som mindre handgripelige og kan kalles abstrakt. Men abstrakt og konkret forklarer ingen funksjon 
slik at de forblir en benevnelse som ikke har noen klar mening, eller klar funksjon, og er mindre 
nyttige, Det beste er å holde seg til begrepet funksjon og funksjon er en forskjells-egenskap. Det er 
derfor jeg kan og vi kan sette likhetstegn mellom begrepene virkning, funksjon og forskjell, som en 
og samme funksjon. Funksjon og virkning er en forskjells-funksjon.  

Det er også drivkraften, virknings-faktoren til drivkraft, driftskilde, under ett, uansett hvilken 
drivkraft eller drivkilde vi henviser til, fordi vi må inn til den opprinnelige funksjonen i bunnen av 
eksistensen. Drivkraften, eller energi-kilden er en slik forskjells-funksjon, som aktivt virkende, en 
forskjell som gir forskjell fra den tilstanden som er og var, som endres til det som det blir, fra det 
forrige til det neste. En slags årsak-virknings-faktor, funksjon, årsaks-funksjon, altså gjennom en 
forskjell som blir forskjell fra seg, endringen.  
 Og dette gjør at væren ikke bare er, men er aktivt virkende slik at noe skjer, og dermed at 
begrepene som gjøren blir en av mulighetene. Bevegelse tid som prosess-funksjons-måling, er da 
alltid en endring til forskjell fra den fysiske tid der en klokke kan stå stille, at videre fysiske hendelser 
virker stivnet, eller at forestillinger om stillhet, ro, som bevisste prosesser eller søvn, inntrykk av 
tomhet, ikke oppfattes som en endringsprosess.  

Som regel er det snakk om stabile, jevne endringsprosesser som ikke gir merkbar forskjell fra 
tilstanden vi er i bevisst eller fysisk sanselig. Vi oppfatter ikke noen forskjell fra annet enn den 
tilstanden vi fortsatt er i, den virkningen vi er i. Om vi ikke merker forskjell, alt er likt, så virker det 
tomt og stille, fullstendig ro, tankeløst og sanseløst. Men det kan tross dette virke behagelig eller 
ubehagelig. Om det er helt balansert merker vi ikke noe bevisst. Ingenting hender eller merkes. 
Følelsesløst. 
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Virkning og mot-virkning 
 

At noe virker. 
 

Virke-funksjon 
Virknings-funksjon 
Virke og mot-virke 

Virkelighet 
Absolutt virkning, total virkning 

Virknings-funksjoner 
 

Slike funksjoner må fungere ut fra en forskjell fra tilstanden de er i og er forskjells-funksjoner 
Altså det samme gjelder virkninger. Uten en forskjell har vi ingen virkning. Enhver virkning, 
drivkraft, må fungere som en forskjell fra slik tilstanden er for å virke pg er forskjells-funksjoner.  

Da de samme virkninger og funksjoner slik sett skal virke så må også funksjons-preferanser 
og virknings-preferanser stå frem som en forskjell, fordi ellers vil ikke like og ulike finksjoner finnes. 
Det samme gjelder som preferanse for drivkraft-funksjoner og en opprinnelig drivkraft, eller for 
drivkraft i det hele tatt. 

Dermed gjelder dette også energi-funksjoner og energier, og bevegelses-energier. 
Alt her er kjent som deduktive funksjoner i et fysisk naturlandskap og i fysikk og kjemi, og at vi 
sanser like og ulike og føler dette, og vi kan således lage målebegrep, enheter for enda nøyere 
kontroller av fysiske tilstander, som igjen gjør at vi får finere og mer nøyaktige mål, og dermed 
formler for likedanne og ulike tilstander som kan sammenlignes. 

 
Fungere 

Funksjon 
Ja, men finn en logisk årsak til virkning 

Bevegelses-virkning 
Energi-virkning 

Energi-virkning og mot-energi-virkning 
Om negative og positive virkninger 
Alt er sammenlignings-funksjoner 

Se syntaks og semantikk, fortolkninger, kryptering, dialektikk, fenomenologi og hermeneutikk, de 
er alle sammenlignings-funksjoner. De handler om hva som er likt og ulikt og i hvilken grad de er 

dette, tilnærmet likt, ulikt. 
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Virkning, signaler og intuisjon 
 

Virkning og begrepet virke-lig-het, virke-likheten, har vi tatt opp tidligere. Nå tar vi opp 
begrepet å virke, at noe virker, og virkning. I den forbindelse snakkes det ofte om signaler. Men 
signalene må oppstå fra noe som virker både som overføring, styrke og som signalets bevegelige eller 
ubevegelige signal-formasjon. I og med at det er et signal, en endring, kommer det seg sikkert ikke 
unna bevegelse og effekt-virkningen, slik at former av slik signaltype er ikke så isolert som vi kanskje 
tror. Virkningen kan jo registreres, og må ha innflytelse på noe annet, ellers vil ikke noe annet fysisk 
eller bevisst kunne oppdage dette. Men om det hender en forskjell, så må det ha hatt en virkning. 
 Virkning kan ikke forstås uten en endring som skjer. Dette betyr at virkning virker funksjonelt, 
det vil si at virkning må også være funksjon. Da det også må være en endring, at virkning er en 
egenskap, så må virkning skille seg ut, altså en endring på en eller annen måte. Da er virkningen også 
en forskjell.  

Virkning, funksjon og forskjell må være det samme eller iboende funksjon hos den art virkning 
som skjer. De kan ikke skilles fra hverandre, da alle tre egenskaper må oppfylles for at det skal være 
virkning. Ellers vil virkningen utebli, eller ikke finnes, eventuelt kun være potensiell energi eller 
mulighet som hviler. En slik energi, styrke, kapasitet, hendelses-form, kan ikke være uten den tilgang, 
innpass-faktor som kan forbindes med det som kan utløse dette som virkning.  

Både kilde og mål, virknings-funksjonen og det som skal kunne virke må ha sin konsistens 
som værende funksjon. Vi har tidligere tatt opp at det neppe hender noe med ingenting, annet enn at 
virkningskilden i basis, på grunn-plan selv viser kun denne energi-funksjonen, eller endrings-
funksjonen. Med andre ord så er virkning fysisk og bevisst underlagt en allerede tilstedeværende 
virknings-funksjon. 
 Denne danner styrke og preferansen, og grunnlaget for det som er virkningsfunksjonens 
dimensjon, plass, verden. Uten eksistens-grunnlagets plass, mulige væren, vil ikke funksjonen som 
styrke eller virkning kunne eksistere heller. En slik funksjon uten væren er aldri gitt noen forklaring, 
og heller ingen mening, årsak eller virkning. 
 Når vi, eller et måle-instrument merker noe, så er det deduktivt! Selv om det er kun en 
forestilling i en person alene. Det hender en forskjell. Om den er reel eller ikke er noe annet. Om det 
stemmer med fakta eller virkelighet, at det vi forestiller oss også er virkelighet som noe som faktisk 
finnes utenom i forestillingen, om det er kravet, troen, eller en form for viten, blir det vanskeligere å 
avgjøre.  

Men vi tar for oss at signaler og virkninger eksistere uansett bevissthet eller fysisk. Det er mye 
som ikke er tilfelle som vi tror er tilfelle. Det er mye som finnes og som skjer som vi ikke registrerer. 
Vi er da begrenset til å forestille oss det vi klarer å forestille oss, og få det fysisk til å skje som det er 
mulig for oss at vi kan få fysisk til å finne sted. Men vi kan alltid oppdage eller oppfinne noe nytt.  
 Vi skal herved dødlegge alle former for hva som kanskje er tilfelle, eller hva som er deduktivt 
tilfelle, ved at om noe er tilfelle, så er det slik noe er! Vi går derfor over til signalets eksistens og til 
virkningens eksistens: Da er forutsetningen for behandlingen av eksisterende signaler og virkninger 
til stede, selv om vi oppdager slike eller ikke. Vi kan da behandle begrepet signal og virkning. 
Begrepene kommer ikke unna hverandre, og vi vet da at det er funksjon og forskjell tilstede i samme 
prosessen, eller virkningen.  

Vi vil også oppdage at forholdet mellom signal og virkning er slik at forskjellen, bevisst og 
fysisk, vil vise seg som at forskjellen kun kan gi oss forskjell som to like, eller to ulike, fordi uten 
forskjell kan vi ikke få tilstanden 0 eller 1, eller forskjellen ingenting, ikke, alt eller noe, en preferanse. 
Vår avgjørelse forteller oss om hvor likt, er-lik, noe er med signal og virkning. Altså om saken vi 
snakker om er lik eller ulik det vi tror, vet, måler, registrerer eller finner mulig å få til.  
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For at noe skal skje, være til, må det virke. At en funksjon er tilstede. For eksempel vil tomhet 
eller ingenting sett som at retninger og avstander finnes, være nødt for å ha denne differensielle 
egenskapen slik at avstand eller flere tomheter vi kan nevne finnes. Uten denne forskjell-egenskapen 
kan ikke tomheten eller ingenting finnes. Det totale fravær av forskjell vil ikke gi noen forskjell som 
like eller ulike, alt eller ingenting som eksistens. Fordi det ville vært uten mulighet, virkelighet, bruk, 
funksjon i det hele tatt, og uten årsak og virkning og uten eksistens-mulighet eller noe å forholde seg 
til.  
 Dette betyr at bevissthet eller intuisjon er å merke forskjell som like og ulike, som kjent og 
ukjent, gjenkjennelsen eller ingen gjenkjennelse, og vi kan ikke avgjøre at vi ikke kjenner til noe om 
vi ikke har noe å sammenligne med, og likhet og ulikhet er forutsetningen for sammenlignings-
funksjoner i alle logiske funksjons-tilstander som finnes fordi det disse er bygget opp av funksjonen 
som forskjells-funksjoner.  

Syllogismene er forskjells-funksjoner, og hvis, if, vil aldri virke om ikke alternativet allerede 
er satt inn, slik at denne hvis-funksjonen teoretisk eller praktisk er satt inn som alternativ som er-lik 
alternativ 2, selv om disse er det samme eller er ulike. At om a er lik b, så er dette likt eller ulikt. 
Dermed er er-lik funksjonen det som sammenlignes. Hvis, som kanskje, faller bort. Kanskje betyr, 
hvis i før-funksjon, betyr at vi kan sette inn hva som helst. På plass er alternativet ikke lenger hva 
som helst. 
 Repeat, gjentagelsen, vil da bli av det samme som gjentagelse eller formen på gjentagelses-
prosessen. Dette betyr en gang til, eller at det neste ligner det forrige som skjedde, eller som 
sammenligning som kan gi like og ulike. I dette gjentagelsestilfellet betyr det at en av 
analysefaktorene må være like. Vi kan bygge like og ulike som enten-eller, både-og, eller, ikke, og, 
hvis, gjentagelsen, og er-lik, er-ulik, kun ved denne forskjells-funksjonen, og dette gir oss logikken, 
altså sammenlignings-funksjonens virke-funksjon. Om svaret er kjent, husket, eller ukjent, ikke 
husket, betyr også hva som vi kan gjenkjenne og ikke gjenkjenne.  

Dette er grunnlaget for bevissthetens funksjon som sammenlignings-funksjon, oversikt, 
orientering og årsak-virknings-rekkefølge som fysiske og bevisste tilfeller må underlegge seg, altså 
at mening og årsak-virkning er underlagt denne forskjells-funksjonens sammenligning. Tilpasning 
for fysisk tilværelse sitt vedkommende. Sammenligning og tilpasning er her det samme. Å forstå noe 
betyr at a er lik b, eller at vi tror at a er lik b. At forklaring og forståelse er lik med saken. Å forstå 
noe er graden av likhet mellom bevisst saksforhold med det som vi sammenligner bevisst og fysisk. 
 Dersom virkning ikke forholder seg som forskjell som lik og ulik, har begrepet årsak-virkning, 
mening, begrep, forestilling, ingen mening, sammenligning, i det hele tatt. De er ikke der. De oppstår 
alle som en forskjell som sammenligning, tilpasning der forskjellen er funksjonen er lik virkningen. 
 Signalet, om det finnes, vil la bevisstheten eller intuisjonen, anelsen finne graden av likhet fra 
helt ulikt med noe, fysisk eller intuisjon, til helt likt med, full oversikt, helheten. Og her er det ikke 
snakk om hva som er fordekt i begrepet å se, forutsi, klarsyn, men rett og slett graden av likhet fra 0 
til absolutt uendelig eller helt. Intuisjon, enten den kommer fra et vesens egen virkning, eller fra alt 
som finnes, kan kun oppstå som en forskjells-virknings-grad. Intuisjonen, anelsen, graden av hva som 
merkes, forskjellen, vil da bety at intuisjonen er underlagt den logiske funksjonen.  

Om den er uklar, 0, eller klar, 100 prosent lik, så vil det ulike oppstå som kjent eller ukjent, 
og vi vil ha en forklaring til signalet eller ikke. Altså gjenkjennelses-graden eller mulige forutsigelse 
basert på strukturen til signalet. Som forstått tilfellet oppstår begrepet vårt om forståelse eller ikke 
forståelse der a er lik b. Om det overhode ikke er likt, så vil det forbli ukjent. Om det er kjent eller 
ikke er det vi kaller logisk og mystisk. Mystisk da er ikke kilden eller væremåten forklart, eller at 
begge deler ikke er forklart, sammenligningsbart. At a er ulik b. Men det kan også være at vi finner 
at veien er logisk feil.  
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At vår løsning ikke var riktig, og at vi kan sammenligne på nytt: Å sammenligne er Å lete! Å 
sammen-ligne er å Finne! Å sammenligne er Å søke! Vi finner da det som samstemmer med hva vi 
har behov for, eller at dette uteblir. Behovene våre dominerer tydeligvis de fleste menneskers sannhet 
eller vurdering, Graden dømme-kraft, og ikke hva som er faktisk funksjon. Undersøkelse og kritisk 
vurdering av egen forståelse uteblir og erstattes med tilfredsstillelses-graden til et behov. 
Virkeligheten erstattes med kun den isolerte egoismen. At en annen verden forklaring eller funksjons-
virkelighet finnes, utelates. 
 Å søke, lete, finne, vil slik ha en bakenforliggende sak å sammenligne med i styrke, form, 
mulighet, som vi sammenligner til praktiske og behovs-rettede formål hvor følelser eller fysikk 
tilfredsstilles, og slik blir saks-forholdet ønsket, en grad likt med saks-forholdet løst. At a er lik b. 
Hvor likt dette er, for lite, eller nok likt med det vi sammenligner med. Her er oftest svaret likt eller 
ulikt som løsning. 
 Men når mystiske og logiske funksjoner, begge må ha forskjells som virkning, så er 
virkningsfaktoren og dens form nødvendigvis logisk. Hva er da forskjellen på mystisk og logisk? Det 
som er forskjellen på mystisk og logisk er ikke virkeligheten eller virkningen selv, men forståelsens 
likhet, sammenligning, eventuelt bevisst. For funksjoner som ellers ikke er bevisst, så vil graden 
logisk eller mystisk ikke ha betydning, annet enn at det virker for det det skal eller overhode ikke 
virker for dette. 
 For sammenligning og tilpasning som en bevisst eller følsom funksjon så er det 
gjenkjennelsen som teller. Da er mystisk og logisk at vi ser sammenhengen. Om vi finner dette likt 
med noe eller ikke, husk, erfaring, opplevelse eller kan sammenligne med noe i den direkte 
bevissthetsakten, eller ved å søke, lete, finne som er sammenlignings-prosess. Det mystiske betyr at 
noe er ukjent for oss og dette er fordi vi ikke finner like og ulike som vi kan sammenligne dette med. 
Om vi ikke finner noe som vi kan sammenligne med, er det mystisk. Ett signal er ikke noe uten 
virkningen. Endrings-effekt. Signal ikke mottatt. 

Bevisst vil det at vi finner noe å sammenligne med som likt, eller avgjørelsen om noe er ulikt 
med dette, det som gjør at vi kan kalle det kjent eller logisk som identifiserbar grad likhet eller ulikhet. 
Vi kan nemlig ut fra erfaring vite at selv om vi ikke finner noe å sammenligne med der og da, eller 
bare finner noe som er ulikt med det vi sammenligner med, vite at vi senere kan finne årsaken eller 
grunnen til ulikheten eller at vi finner noe som er likt som vi kan sammenligne med. Når vi finner 
noe å sammenligne med så er saken forstått eller forklart inntil den graden vi har sammenlignet dette 
med så langt. Forståelse og forklaring er slik sett ganske likedanne. Oftest kan vi søke dypere 
sammenhenger, eller sette spørsmål til Finn, Let, Søk, videre. 

Når balanse er nådd svekkes styrken til søk og andre styrkesøk kan øke å overta søks-
funksjonen som neste tanke, følelse, oppgave, likedan som at et søk kan overstyres av et bie-stikk. I 
mange tilfeller vil angst og lyst-signaler gi gjensvar eller signal om at et mål eller tilstand er oppnådd 
eller er ønsket. Styrkesignalet til sult og at det skal være søtt, kan være en slik behovs-overgriper. Det 
kan være lignende med seksuelt behov. Det kan være til tider vanskelig å styre for mange, og enkelt-
tilfeller kan drive de fleste over en terskel der vi spør etter relevans for oppførsel. Dette er igjen 
bedømmings-sak, et sakstilfelle, tilstandsbilde. 

Her er det noe som heter psykiske og fysiske hensyn å stille seg til som holdbart eller ikke. 
Dette gjelder for alt som heter moral, hvilket betyr at moral ikke er grundig undersøkt, noe jeg tar 
opp senere, etter at bevissthets-funksjon og behov er grundig gjennomgått. 

Vi vet nå at både den fysiske virkningen, annen virkning, bevisst virkning og intuisjonen 
krever en forskjell for å merkes, uansett om vi kaller dette signal, overføring, energi, altså en drivkraft, 
virkningskraft, eller virkning uten en fast ide om hva som utløser denne. Forskjells-funksjonen må 
inn uansett, og forskjell er en logisk funksjon samtidig. Og gyldig for alle logiske funksjoner som 
uteblir uten forskjells-funksjonen som en virke-funksjon.  
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Vi kan like gjerne si at stemning og sinns-stemninger, og forskjell i slike stemninger, samt 
behov og følelser og sanse-inntrykk er underlagt det samme som virkning og likedan at bevisstheten 
kan merke en forskjell, uansett hvilken som når frem til seg . Og i alle tilfeller er det som skjer i 
forhold til det som var, en forskjell. 

Intuisjonen merker forskjell. Et signal eller virkningen må da inntreffe for at intuisjon og 
bevissthet skal erke forskjell på de egenskaper som kan avdekkes for bevisstheten eller som kan 
merkes. Bevisstheten merker forskjell som like og ulike, og som sammenlignings-funksjon, og 
dermed det som gir årsak-virkning en rekkefølge eller samstilling av preferanse-forskjeller som 
objekter og felt, virkningsstyrke, virkningseffekt.  

Dette gjør at intuisjon er å merke en forskjell identifiserbar eller ikke. Stort sett så er intuisjon 
at den merkes, selv om vi ikke kan bekrefte hvilket art forskjell vi merker. Vi får en anelse, en vag 
følelse, en irritasjon som undrer oss, eller som virker inn på den samlede stemningen, humøret, 
følelsen. Dette kan vel også skje underbevisst. Som en svak effekt vil signal og virkning som intuisjon 
bety at vi får en vag, eller en klar anelse av noe. Vi kan sammenligne dette med en svak skygge eller 
tydelig skygge av noe.  

I det vi får en klarere anelse som tilhører enten følelse, behov, sinnsstemning eller en fysisk 
forskjell, så kan vi alle fall si at vi merker forskjell på lukt farge eller noe annerledes i et fysisk syns-
bilde. Da er signal-saken til dels identifisert og kan komme over i en betenkning, eller tankeprosess, 
et søk etter hva og hvordan dette er, eller at vi klarer å identifisere arten følelse eller behov humør, 
fysiske egenskaper. Vi vil kunne få klarere forskjeller enn dette, at vi er sikre på hva det er, og slik 
verifisere hva det er, og slik tenke over et konkret forhold om egenskaper ved noe videre. Bevissthets-
behov er oversikt, orientering, struktur-sak. 

Når kunnskapen er stor nok er vi kyndige, kunnskaps-rike, og vet det meste om saken, mulig 
også de praktiske sider som noe kan benyttes til eller ikke benyttes til. Til slutt står det vi kan kalle 
filosofien, at årsak-virkning, hvorfor noe eksisterer og virker tilbake som spørsmål som både i teologi, 
filosofi, og psykologi, bevissthet, regnes som sikre holdepunkter, men uten et gitt synlig svar. Det er 
det ytterste til hva bevisstheten kan klare å dedusere, anta, ane, finne løsninger for, og som bare 
kanskje kan bekreftes sikkert. Dette gjelder for vitenskapen også, fordi både bevissthet og fysiske 
forhold må samstemme for at begrepet, forklaringen, tilstanden skal kunne verifiseres i en slags 
forklaring, der vi kan si at vi vet hvorfor eller ikke vet hvorfor kilden skal kunne gi et slikt resultat. 
Bevissthet er behovs-sammenligning, aldri noe annet.  

Dette at en finner en funksjon som kilde som gir funksjonen slik bevisst og fysisk er det vi 
kan kalle den logiske forklaringen. Om vi ikke finner bare kjente, men ukjente faktorer for at dette 
skal virke, så kaller vi det mystisk. Signal gjelder alt fysisk og bevisst. Behov er å kunne merke 
tilstand, hva, hvorfor. 

Begrepet mystisk og begrepet logisk gir i seg selv ikke en funksjons-forklaring. Begrepene 
må henvise til funksjoner vi finner noe likt eller ulikt med i forhold til den saken som gir seg til 
kjenne, for at vi kan si at det er logisk. Logisk er i alle fall at bevisstheten og det fysiske har vist seg 
som virknings-signal. Eller rett og slett en virkning som har nådd frem og ført til endring fysisk eller 
bevisst. Virkningen, signal-effekten. 
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Signaler. 
 
Signaler kan være virkninger som er kjente eller ukjente. Alt etter som om vi har noe å 

sammenligne dette med. Signaler kunne tenkes å komme fra en naturfunksjon uten at en bevissthet 
eller mening, eventuelt plan ligger bak signalet, altså virkningen. At det finnes virkningskrefter i den 
tid-rom-energi-funksjon vi har. I så fall kunne vi tenke oss at det er en orden i denne helheten slik at 
det ikke er tilfeldig, men en klar årsak og virkning til signaleffekten og at vi kunne lære oss å tyde 
egenskapen eller flere egenskaper ved natur-funksjoner ut fra dette, for eksempel lov-lignende 
sammenhenger.  

Det kunne da også like gjerne være tilfeldig om vi ikke kan tenke oss en slik natur som en 
orden, men kun et kaos for ubestemte tids-virkninger for når noe slår om i en annen funksjon en det 
vi har ved orden. Vi ville allikevel kalle slike signaler eller virkninger for informasjon fordi vi 
oppdager dem og blir bevisst disse. Også bevisstheten kan tenkes i en uendelig variert virknings-
tilværelse av en slik orden eller uorden som natur-funksjon, selv om vi ikke enda visste hvordan det 
var mulig. 

Vi kan videre gå til den stillingen at vi selv er bevisste oppdager mye, kan fantasere og tenke 
oss sammensetting av deler og virkninger, og slik finne opp nye saker, oppfinnelser som kan passe til 
et behov eller for å komme forbi et hinder, rekke frem til noe vi ellers ikke vil nå frem til. En lang 
tang, eller en bil som kjører fort. Eller pil og bue. Mobiltelefon. Vi ville altså kunne legge planer, og 
finne veier å utføre dette på.  

Om vi klarer å lage noe slikt vil vi kalle det oppfinnsomt eller kreativt, uansett om det lå slike 
ide-former som Platon nevner, eller om bevissthet og tanker er en annen prosess enn slike bevissthets-
ideer, men en aktiv virkende sammenligningsfunksjon vi kan kalle bevissthet som kan oppstå i et 
slags bevissthetsfelt. Her er det ikke snakk om at det er materielt eller åndelig basis-struktur, kun at 
det virker som funksjon.  

Vi har lett for å identifisere bevissthet som forskjell fra det fysiske ellers, og har lagd oss et 
skille mellom bevisst og fysisk informasjon som vi uten videre ikke kan garantere for er forskjellig i 
bunnstruktur, funksjons-struktur, at det kan være av samme natur eller kraftvirkning. Det som er 
poenget er at vi ved den bevisste prosess som identifiserbar kaller signaler for informasjon og 
beskjeder. Altså noe som ligner enten en ordre, eller et varsel fra noe, eller noen.  

At beskjed og informasjon knyttes til bevissthet som første-leverandør i alle tilfeller. Noe som 
er vanlig ved religiøse syn, og religiøs tro, i de fleste tilfeller. Her kan man også skille mellom ånds-
bevissthet og fysisk-virkende funksjons-årsak. At natur og bevissthet skilles lignende ånd og materie, 
sjel og kropp. Anmodning, varsel, veiledning, veivisning som bevisst, eller som natur-funksjon uten 
en menings-plan, men kun en rekkefølge i årsaker og virkninger kjent som ukjent. 

Informasjon og beskjed er en tolkning, forståelse av signaler, signal-virkninger, 
signalstrukturer, kodet eller i klartekst, altså tydelige eller utydelige sammenlignings-formasjoner å 
tyde. All preferanse vil jo virke som informasjon om den oppdages, og vi kan anta at en slik kilde 
ligger bak alt uansett, at preferanser blir til og med virkningseffekt slik som signaler. Vi kan også 
tenke oss at de tikke er noe som kan noe for sine bevisste og fysiske virkninger eller bedømminger, 
og utvelgelser, annet enn at man får tid til å velge i noe, og slik rekker å sammenligne forhold før noe 
hender, og slik at vi kan få noe til å hende selv, om vi rekker dette i forhold til saker vi står ovenfor. 

Kort sagt oppfatter vi signaler for til-tenkte eller u-til-tenkte informasjons-effekter. At både 
bevissthet og natur gir informasjon, signaler. Våre behov for oversikt og mettelse av behov, gir ofte 
en klar driftsretning for nysgjerrighet og søke-funksjon, for om noe i årsak-virkning-rekkefølgene er 
bra eller dårlig for oss, at vi titter over kanten for å se om det er farlig eller noe bra vi kan forvente å 
ta stilling til. Til mer likt med det faktiske som bevisstheten forstår dette, jo klarere kan vi sette inn 
tiltak ovenfor dette. En erfaring. 
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At vi anser kun det bevisste som signalgiver fører lettest til at vi da antar at hjelpere eller noen 
fra andre dimensjoner er utgivere av beskjeder, signaler, og slik at vi kan mene at vi kan forstå noe 
uten erfaring eller egen sammenligningsevne. At bevissthet i andre dimensjoner besørger alt som 
signaler, eller styrer alt fysisk. Poenget er at uten virkningsfunksjon i grunnen for endring og 
preferanser, formasjoner, så kan ikke signaler eller informasjon, bevissthet eller natur, fungere.  

Jeg har her redegjort for intuisjon, beskjed, signaler som et virknings-forhold, og spesielt om 
begrepet virkning. Virkning i forhold til begrepet virkeligheten, slik alt virker eller et saksforhold 
trolig virker, er det også redegjort for i et annet avsnitt av bevissthets-notater gjort i annen del av 
skrivet i differensialkraften eller i tilleggene til denne. 
 

Livssyn. 
 
Vi er farget av eget livssyn. Da vi vi kun lete etter feil i forhold til dette i annen lesning. Om 

vi derimot lar oss lede med som at alt annet i verden ikke fantes, at vi følger opp et annet livssyn som 
at det skulle være sant bare for å forstå det andre livssynet, innlevelse i dette, men uten at vi trenger 
å tro på dette etter lesningen, så kan vi kanskje lære å forstå et annet livssyn.  

At en er godvillig innstilt for å forstå tankegangen her. Dette er faktisk nødvendig om en skal 
forstå forandringskraften eller differensialkraften. En må følge argument-rekkene eller antagelsene 
en annen har gjort seg, for å forstå. Men da kan det hende at en inntar noen punkter som en ellers ikke 
tenker på og som en kan ha nytte av, eller som kan forespeile seg som en sannhet for oss. I enkelte 
sammenhenger har slikt ført til skifte av livssyn. 

 
Hvordan en kan ta seg en innstilling til differensialkraften, forandrings-kraften. 
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Logikk Er 
 

Logikk er: læren om lovene og reglene som gjør tenkningen, 
resonneringen og argumentasjonen gyldig («logisk»). 

 
Den klassiske logikk går tilbake på Aristoteles' syllogisme-lære. 
Helt siden den gang har logikken utgjort en av filosofiens hoved-

disipliner. 
Den moderne logikk kan spores tilbake til 1800-tallet. 

Tatt fra fag-orientert Internett-side. 
 
 Så logisk funksjon betyr gyldig funksjon. I tenkning, ressonement, (fornuft, ordens, 
assosiasjon, sammenligning, at årsak og virkning ikke kan skilles fra hverandre uten at det da blir 
ugyldig), ingen logisk forbindelse, og argumentasjon: Argumenter for dette og argument mot dette, 
og om argumentasjonen klarer seg, så er den gyldig, og reglene for argumentasjonen er at grunnlaget, 
forbindelsen mellom påstand og konklusjon må være gyldig. Logisk universmodell betyr altså gyldig 
univers-modell. 
 

Funksjon 
 
 Som vi ser så er Differensialkraftens funksjon 100 prosent korrekt for rom, tid, bevegelse og 
energi, utvekslingene og balansen, mens geometrien og tall-matematikkens og logiske datamaskiner 
kun er 99, 9999999999999999999999999999999999999 prosent riktige. Og dette er tallet 1 og 
enhetene m, s, og punktets problem, og logikken 0 og 1 sitt problem, der odde-talls tilfeller ikke kan 
deles opp og er adskilt. Einstein sier derfor at det bare er å regne. Så tilnærmet nær vi kommer. 
 
  

Logikken Erkjennelsen preferanser 
 
 At vi merker forskjell! At vi merker like, ulike, også som kjent, ukjent, som uforanderlige og 
foranderlige virkninger, former, endrings-graden. At vi har like og ulike kan tilhøre både begrepet 
kaos og kosmos, orden og uorden. Å oppdage like eller ulike av alt det vi her er nevnt, kan bety både 
riktig og gal løsning, sannhet eller løgn, fakta eller innbilning. Slik sett er det like logisk at svaret er 
feil som riktig. Ligner her Aristoteles syllogismer.  
 Det som logikken kan gjøre med like og ulike er å sammenligne slike. Da kan vi sette opp ett 
svar der den første påstanden er lik den andre påstanden. Er-lik er sammen-ligningen. I begrepet er 
lik, ligger det altså en operativ funksjon, å merke forskjell som lik eller ulik, hvilket da bevisstheten 
må ha en funksjon som registrerer a, en forskjell og sammenligner denne med b, en forskjell, og sier 
i fra, gjentar dette som svaret er lik med eller ikke lik med. 
 Vi behøver ikke å ha riktig informasjon å sammenligne med for om noe er likt eller ulikt. Vi 
kan ha feil data, eller behov, som overstyrer en mer riktig sammenlignings-funksjon. 
 Men uansett følelser, livskvaliteter og endringer i dette, behovsegenskaper og intuisjon, så er 
det også like og ulike i slike virkningsgrader, men vi klarer ikke så lett å identifisere dette, for alle 
følelser koblet til bevissthet virker som elektriske støt. De minste følelser og anelse virker som små 
sjokk for bevisstheten, men de fleste er slike vi mestrer uten smerte-reaksjoner. 
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 Mens rom, avstand, tid, bevegelse, stoff, virkningseffekt og vekt på slikt, oppdelinger og 
sammensmeltning her er noe som vi lettere kvantitativt kan merke forskjeller som likt og ulikt i. Men 
hverken følelser eller de fysiske forhold kommer unna disse forskjells-egenskapene. Forskjells-
funksjonen som danner grunnlaget for like og ulike og sammenligningen og derfor både logikken og 
intuisjonen, gjelder derfor for alt kvantitativt og kvalitativt. Ingen av delene klarer vi å oppfatte alt 
av.  

Når vi først oppfatter noe og forsker, så ser vi NÅR VI HAR MER LIKE OG ULIKE. Til og 
med i selv-kritikken. Har vi sett likt og ulikt eller har vi tatt feil som likt og ulikt. Da er det at vi 
merker at det er balanse, og forstår vi ikke slike grunner virker det meste tilfeldig og ubalansert. Om 
vi har oversikt over noe avgjør om et menneskes personlige oppfatning er kaos, uorden, eller kosmos, 
ordnet, nødvendig eller tilfeldig.  
  
 
 E=mc2 
 
 Einstein skjønte at da hans kone hadde jobbet som assistent 1 år hos Planck, og fortalte at til 
Einstein at Planck hadde funnet en ekstra energi-funksjon som var veldig liten ved siden av frekvens-
energien i lyset, at dette ga lysets fulle virknings-effekt energi. Både Hun og Einstein var klar over 
det som Einstein arbeidet med, og som begge kunne like godt i fysikken, at problemet hadde vært 
hvordan lys-energi og masse kunne øke likt som masse i og med at det alltid manglet en bitteliten 
forskjell på ampere og masse. Her hadde hun nærmest svaret på forhand for Einsteins problem, og 
som et problem og svar som hun var enig i. Men det var Planck som fant det ut.  
 Einstein hadde skjønt at ampere og elektromagnetisk spenning, ladning, også var en 
lysmengde, en effektmengde, en virkningsmengde. Om virkningseffekten til lys og masse skulle 
passe sammen, så måtte lyseffekt og masseeffekt bli like i størrelser. Lys-massen hadde jo vist at 
massen økte en liten del mer enn det vi målte lyseffekten som, og Planck hadde jo her svaret. 
 Einstein hadde derimot absolutt tro på at lys og masse måtte være ekvivalente, like i effekt 
slik at massen økte som den gjorde. Han hadde også sett på alle Maxwells elektromagnetiske formler 
for lys og varme og elektrisk effekt og magnetisk effekt, og han hadde god greoe på effekten omsatt 
i massebevegelse, blant annet fra Gauss som viste at Masse og elektrisk spenning som virkninger 
kunne omdannes i effekt med hverandre.  
 Slik som når vannmasse driver et skovlhjul etter Newtons lover for masseeffekt, og hva vi 
fikk i tilsvarende effekt ved massebevegelser i effekt når alt svinn var tatt vekk som motstand og 
annet. Da stemte massekraft med elektrisk kraft, og som Maxwell viste stemte med varmekraft og 
lyseffekt. Radiobølger. Ande, også Gauss, hadde vist det samme ved oppvarming for dampmaskiner 
og temperatur og volumendringer i gass i beholdere.  
 Einstein kjente til alle effektområdene, og da Maxwell hadde funnet ut at de elektromagnetiske 
lover stemte perfekt med hverandre og at Gauss hadde påvist at dette stemte 99.9 prosent med masse-
bevegelses-effekter, virkninger, så kunne ikke Einstein slå seg til ro med at de stemte bare 99.9 prosent 
når det alltid ble hundre prosent i virkeligheten som masse. Lyset var altså problemet, og Planck fant 
her ut bare effekt-differensen.  
 Altså hva som manglet i en gitt størrelse som stemte hundre prosent når frekvens og planck-
verdi var sammen. Å oppdage denne feilmarginen virket konkret. Om det også var sant så ville det 
mulig stemme med Einsteins forskjell på lys og masse, at de stemte helt. Einstein hadde tenkt at 
gravitasjon var akselerasjon og at lysets hastighet var konstant og gjort dette til konstanter i og med 
at det alltid så ut til å stemme perfekt. 
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 En virkning med konstant hastighet endrer i utgangspunktet ikke energien men er fast 
energimengde. Einstein regnet nå ut lys-massen til Planck, den lille forskjellen, og da fikk han som 
svar at masse er lik energi. Men også at lys-energien med lyshastigheten, der hastighet står for effekt-
økningen, men som topphastighet var en fast effekt, at massens størrelse ganger lyshastigheten, eller 
lys-energien, også måtte ganges med lyshastigheten ganske likt kvadratet av hastigheten hos Newtons 
kraft, eller Watts effekt.  
 Han fikk et svar på lyseffekten som tilsvarte at om den ble omsatt til masse, og hadde lys-
virkningen i seg og ble utløst i samme hastighet, så ville effekten bli massen ganger lyshastig-heten 
og det siste tallet, eller svaret, stemte med kvadratet av lyshastigheten. Om vi kun tar massen, anser 
den indre bevegelse som lyshastighet, og akselerer denne opp i lyshastigheten, så vil hele massen ha 
lyshastigheten, med en hastighet lik bremseloven, som kvadratet av lyshastigheten.  
 Egentlig er det snakk om Newtons akselerasjon. Einsteins svar ble riktig. E=mcc. Videre 
hadde Lorenz påvist at det ble flat-klemming av objekter, partikler, på den siden de beveget seg. Det 
virket som en forsinkelse på tiden det tok fra a til b.  
 Einstein mente gravitasjonen hadde en viss energi eller var motstand for lyset. Men han måtte 
teste dette. Og deler av denne testen var den fotoelektriske effekt, å stråle lys på elektrisk leder for å 
se hvor mye strøm det ble i ledningen.  
 Her er energien tilnærmet det samme som tidligere, med unntak av kanskje litt bedre resultat 
so bekreftet E=mcc bedre. Men det var først formlene i 1917 som ga Gravitasjonsteoriene ut fra den 
generelle relativitetsteorien. Der virker flere objekter inn på hverandre. Og her fant ut at masse og 
energi kune tape seg og øke ut over de normale, formelen. Denne effekten skyldtes at flere masser 
var sammen. Og denne forskjellen beregner Einstein som sine formler for gradvis økning og tap i 
masse, og legger det som er tapt og vunnet inn i gravitasjonsforholdene som energi der.  
 Da fikk han en ny lov for gravitasjon og masse som endrer seg med bevegelseshastigheten, 
eller med tide, eller at tiden forsinkes eller øker, i stedet for å bruke bevegelsen, men tiden som 
sammenlignings-konstant-enhet. Vi merker jo best forskjell på hvor lang tid noe tar og hvor mye vekt 
noe har da. Og dette ble påvist.  
 Men hundre prosent bevis kom ikke før i 1939 med Lisa Meitner og Otto Hahns atom-
spaltnings-forsøk. Siden har all kosmisk forskning, planet-forskning, astronomi, fysikk og kjemt og 
kvark, kvantefysikk vist at E=mcc. Allikevel viser det seg en ubalanse som ikke skal skje i universet. 
Dette tror man skyldes en ukjent energi. Altså at ekvivalens og bevegelse viser usymmetri. Men 
Eisteins formler stemmer fortsatt. Også for nyoppdaget gravitasjons-bølger og lik hastighet på lys og 
gravitasjonsbølger. 
 Jeg vil påstå at da er det bevist at gravitasjonen balansert tar opp den energien og sprer den 
som det massene mister og øker i masse. Om da gravitasjonen er c2 så er energien lik masse-energien 
i gravitasjons-effekten, gravitasjonsfeltet.  
 Men dette er kun ut fra det vi regner som balanseenergien i forhold til negativ og positiv 
virkning sammenlignet med gravitasjon og antigravitasjon vi ellers regner 0 og nøytralitet som det 
samme for gravitasjonsnivået, altså vekt, masse, effekt, elektromagnetisk effekt. E= mcc betyr at vi 
har formelomdannelsens verdi, altså transformasjonsregnestykket.  
 Problemet er at den indre feltvirkningen i gravitasjonsfeltet ikke lar seg påvise slik som 
massens elektriske og magnetiske virkninger, bare som krumningsmønstre, og formasjons-
egenskapen mellom gravitasjon og elektromagnetiske masser er altså problemet å kunne vise en riktig 
skisse av. Uansett om det gjelder kvarkene, galakser, sorte hull, kjemi og fysikk, eller geometri og 
matematiske formuleringer, så langt. 
 Det er den omformingen i praksis, som er den transformasjonsligningen som de mangler for 
at form og masse som fysiske effekter skal virke både geometrisk og matematisk tilpasset samtidig 
for at de skal få enhets-feltet og enhetsfeltloven. Det er ikke gitt umiddelbart gitt at den som skulle 
oppdage dette, selv forstår hva han driver med. At en bare matematisk og geometrisk sitter og 
beregner og finner en svært funksjonell sammenheng mellom to stadier.  
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 Men om bevegelsen må tilpasse seg uendelig små variasjoner som lys og gravitasjons-
turbulens og lys og masseturbulens har med gravitasjonsbalanser å gjøre, så har neppe dette en fast 
formel, utenom som energifeltomdannelsen når de kommer sammen, altså ut-brette energien og 
krumninger ikke ulikt alt vannet i en foss med mye klipper og usymmetriske fall, og som endrer seg 
en del med mer regnvær eller vind. At det ikke bare er omvandling av en feltbølge som skal forklares, 
men mange ut fra ulike omstendigheter hver gang. 
 Higgs er for eksempel sammenlignet med lys-effekten eller den elektromagnetiske effekten 
pluss massen omgjort til lys hos elektronet, og sprenger vi dette så vil massens effekt kunne 
sammenlignes med elektronvolt, og det er grunnen til at Higgs-uroen som indre masse er omgjort til 
ubalanse, slik at effekten synes elektromagnetisk.  
 Det er derfor ikke samme partikkel-formasjon hver gang de avbilder denne gravitasjons-
omgjorte fluksen til elektro-magnetisk fluks som kan måles sammenlignbart. Spenningen kan bli det 
samme, men oftest en passe forskjell, mens formasjonen i bildet blir ulik for det meste, selv om 
dreining av bildet kan gi ganske like formasjoner i mange tilfeller. Grafisk fremstilling. 
 En grafisk fremstilling kan lett omgjøres til effekt ganger pi kulevolumtetthet. Og dermed 
forestille. De kan ha utløst effekten av elektronet til romtrykk-balansetrykket slik et nøytron har. Da 
har de funnet ut hva elektronet balanserer i mot og ikke elektronmassen.  
 Dersom ikke har de utløst en sentrumsmasse som er stor fordi det er en mer porøs partikkel 
med mindre tetthet pr felt-mengder areal enn det protoner og nøytroner har. Higgs må ha oppdaget 
dette på elektron-frekvensenergien i forhold til elektronets masse. Men denne har da en ekvivalens til 
protoner og nøytroners masse.  
 I forhold til et nøytron blir et elektrons negative elektriske energi, og pluss dens masse, en 
sum masse som gir trykkrommets manglende (elektriske negative massenergi i forhold til likt trykk), 
som nøytroner har på seg i rommet.  
 Vi kan se gravitasjonen som et atmosfærisk kjempetrykk over partiklene. Trykket er så stort 
at partiklene klemmes sammen og blir små. Men de har alle samme gjennomsnittstrykket rundt seg. 
De minste blir da presset opp som tytende piggsvin. Elektronet kan maks vokse ut til nøytronets høyde 
men da er det stopp. Feltlinjestrømmer som balanseres ut kan derimot nå lengre ut i rommet enn 
objekt-masse-virkningen gjør ellers slik som med protoner og nøytroner. Elektronet frekventerer ut i 
rommet lettest og så kan protonet følge på med positiv frekvens, som ikke virker like sterkt i trykk 
før de er innpå hverandre som elektron og proton som binder seg opp til hverandre. 
 At man vet hvilken energi de gir ut og at Higgs stemte med denne. Ett praktisk forsøk på 
sprenge elektron og proton for å finne energien i disse ved måling og ikke bare masse-energi-mengder, 
eller enkle kraftmål i det et partikkel treffer noe, men den indre energien. At E=mc stemmer med 
partiklenes indre energi også, altså at forsøket var mangelen i praktisk energiforsøk i standard-
modellens sentrum. Sikrere tall. Mange setter Higgs-partikkelen i tvil på grunn av få forsøk, bare to 
tallverdier nær ønsket mål, og Black-hole-teorien mener å beregne det samme med lys-hastighet og 
trykk ved gravitasjon sammenlignet med G-konstanten. At Higgs ikke beviser noe. 
 Et positron vil spise av gravitasjonen i det samme romtrykket fordi her går felt-linjene motsatt 
vei i ut-virvling. Dette fører til at mens elektronet akselerer gravitasjons-trykket der det er, så vil 
positronet som antipartikkel, antigravitasjon, redusere frekvensen i gravitasjonsrommet. I 
antigravitasjons-rommet vil derimot positronet virke motsatt og frekventere antigravitasjons-trykket. 
Kald-strålingen fra radioaktive kilder på grunn av positroner skyldes nok dette.  
 Positronet ligner i normalt gravitasjonsrom mer på protonet som vil dempe frekvenser, selv 
om det holder seg stabilt på den frekvens som er ferdig tilpasset trykk-rommet. Gravitasjonen vil bli 
spist i stedet for å bli trykket ut i rommet. I et antigravitasjons-masse-rom i kosmos, så vil anti-
gravitasjons-partikler oppføre seg lignende det gravitasjons-rommet gjør i det ekvivalente 
gravitasjons-energi-rommet. De forholder seg til samme likevekts-trykk. Det viser i alle tilfeller at 
når vi måler mest gravitasjonsmasse i universet, så kan det være for at det er mest av den 
balanseutvekslingen i rommet her. Men det kan også være fordi vi har kun gravitasjons-måleutstyr.  
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 Om vi hadde klart å bygge et anti-gravitasjons-bygd måle-apparat kunne det hende at vi fant 
likedanne mengder, men det er mulig tvilsomt i et ekvivalent landskap. Ekvivalent betyr i følge 
differensialkraften at partikler bygges fra en gjennomsnittlig lik trykkretning som favoriserer spredte 
energier av ekvivalent type som motkraft til den utvekslende mot-ekvivalenten som to mot-rettede 
formasjoner til en balansert kraft.  
 Når store masser kommer sammen med like rotasjoner som i gravitasjonsmasser, så betyr dette 
at det blir A: kollisjoner i rotasjoner som skaper mot-turbulens. B: at det skapes mindre behov for 
innførende kraft-gravitasjons-strømmer og at partikler minsker i volum og masse, som igjen med for 
mye masse-tetthet vil skape mot-virvler som turbulens og balanse mot kraftrommets balansefelt.  
 Konsekvensen er at disse to, a og b skaper antifeltvirvler og anti-feltpartikler i den grad som 
det skal opprettholde balansen i gravitasjons-romtrykket. Da dannes det positroner og annet. Det er 
det som skjer med tyngre massesamlinger ved nøytroner og grunnlag for at disse må skyte ut 
nøytroner eller heliumkjerner, og mesoner som positroner i stedet for elektroner. Elektronene forlater 
lettest et slikt atom når en heliumkjerne er skutt ut da det gir balanse-underskudd i forhold til 
romtrykket og skytes ut. 
 Alle disse data er ikke praktisk eller teoretisk utprøvd og flere av eksemplene kan være 
omvendte. Det er i dette tilfellet ikke poenget. Poenget her er balanse-styrende forhold i romfelt-
kraften i forhold til partikkeldannelsen og det enorme trykket som disse balansepartikler som bundne 
og selektive partikler har. Det er når partiklene er frigitt i rommet at de er selektive.  
 Når de ikke kan løsrives fra en rom-sone fordi de er avhengig av en utvekslingsvei grunnet 
trykkforhold og strømningsretninger de har oppstått fra som hører til trykkendringsforholdet mellom 
omliggende kosmiske felt og vårt felt, så er de ikke spesielt selektive. Men da de erstattes av 
romtrykkbalanser av mindre energier inntil de kan veksle denne partikkelen ut fra slik bane blir de 
frie selektive i den mellomliggende strømmen.  
 Også i masser så opphører den selektive virkningen når de må utveksle med andre partikler i 
en mer total energigrad. Men som elektroner i ytterskall kan de ha god selektiv balanse. Om de skytes 
ut i rommet så er både gravitasjonseffekten og elektroner og protoner, og nøytroner mer selektive. 
Lys derimot som må følge gravitasjonsbalansetrykket er slett ikke så selektive. Gravitasjonspartikler 
har høyest logisk selektivitet. Altså logiske valgfunksjoner. De roer ned, og får tid til valg. 
 Deres virkninger får tid til å virke på hverandre ut fra styrkegraden og vekslingen i dette, slik 
som frekvensendringer, energiomstillinger. I lys så må preferansen, kvanten, energien dele seg med 
en utveksling med samme fart, lysets. Men i et gravitasjonsobjekt som elektroner, protoner og 
nøytroner forblir en balansert massegravitasjon av samme hastighet stasjonær som virvelobjekt og 
deres kraftlinjer er fremdeles like raske som lysets.  

Konsekvensen er at preferansene får valg-tid til å innordne seg til hverandre ut fra sfærisk 
virkning på hverandre, og som regel som utveksling i retningen til hverandre, der kjernene i partiklene 
blir nøstet opp til de møtes. Denne oppnøstingen stiger med flaten og avstanden, selvsagt mengden 
graviterende hastighetsløkker de har, massen, som grad-stokk for akselerasjonen.  

Tett forbundet øker G-løkkene voldsomt og danner sterk kjernebinding. Her klarer ingen av 
partiklene å finne noe ekstra fritt rom å dele opp disse feltlinjene som må igjennom begge objekters 
kjerne før de kan møte fritt rom igjen. Kraften virker dobbelt i mellom objektene til de møtes der 
krumningen mellom de to feltlinjeobjekter spiser og mater hverandre som den ekstra kraften, hvor G 
kan anses som økt på bekostning av gravitasjonsrommets feltlinjer og massenes størrelse som 
minskes, men at romgravitasjonsfeltets energi har økt. Masse og rom er i energibalanse, intet tapt. 
 Gravitasjonsrommet overalt vil være til stede der partikler og store masser, soler og galakser 
samler seg, selv i små mineraler og vannmolekyler, hydrogen og partiklene selv. Et overalt indre 
gravitasjons-rom-trykk som balanserer med partikler vil slik sette en indre grense for rotasjons-
utvekslingen i sentrum som ikke klarer å presse det indre rommet lengre inn. Den indre gravitasjonen 
har samme energi som den ytre gravitasjonen og vil sirkulere, forsøke å presse seg ut, akkurat som 
omliggende trykk vil presse seg inn i utvekslingene.  
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Dette betyr at det alltid blir en indre gjennomsnittsgrense for de ulike partikler og deres 
rotasjonsenergi, og den mengde som da er satt av til plancken, formen, preferansebalansen. 
Plancklengden som energi vil altså variere. Men her mener mange at lysets planckverdi er den minste 
lengden. Men denne varierer også med energimengden i plancken. Så den varierer. Her må de tenke 
seg den minste energien da. Slik må de ha tatt elektron-lys-overgang, 521 MeV som verdi. 
 Men vi vet ikke hvor lysets og partiklenes utveksling under ulike trykk foregår, og dermed 
ikke om det skjer en tilsvarende utveksling lenger ut i enkelte lyspartiklers energi, så det er ikke en 
registrert plancklengde det er snakk om, men en tenkt minste plancklengde som matematisk som 
gjennomsnitt da er en slags konstant form for energi. Satt som en tenkt minste gjennomsnittsverdi. 
Når vet vi at grense for frekvens er nådd, eller når det ikke er en plancklignende partikkel. I 
mikrokosmos kan vi tenke oss videre til et mikrokosmos av feltlinjer, mikrokosmos på innsiden av 
dette uten og ødelegge kraftbalansen i rommet. Da vil en planckverdi tilsvarende utvekslingen der 
være svimlende mye mindre enn det vi opererer med i vår verdens målestokk nå,  
 Det oppstår mange fiktive konstanter eller fiktive meninger om hva som er den endelige orden 
i slike sentrum. Men å vise til en bestemt uforanderlig form er hundre prosent sikkert fiktivt. Selv en 
sirkulasjon kan gå inn i oval form eller frekventere ubalansert ut fra påvirkninger eller som 
balansering med romtrykket. Masse, stoff, materie har i nyere tid stort sett blitt oppfattet som en mer 
relativ og elastisk egenskap. Oppfører seg mer som flytende eller seige masser. 
 Styrken ser vi kan øke og synke i kraftfelt slik sol med gravitasjon holder planeter i bane og 
at elektroner er i bane rundt atomer og en bil kan bli løftet av en stor magnet uten at vi merker det 
selv, fordi vi ikke er magnetiske. En strikk blir strammere når den egentlig skulle sprekke ved strekk, 
mens den trekker seg sammen etter at den slippes og blir svakere. Ganske mye som fungerer motsatt 
av normale bevegelseslover. Derfor er differensialkraften absolutt pålitelig i forhold til de andre 
teoriene. Den skaper både ekvivalensen og de motsatte utveklingene og de fysiske lover som en logisk 
følge av sin virkemåte, funksjon. 
 I et jevnt balansert felt som differensialkraften så vil det ikke skapes noe mere friksjons skulle 
vi tro med noe som ligner frekvensforskjeller og temperatur. Men om det som det også gjør skapes 
friksjon på grunn av utvekslingen, så skapes det ekvivalente felt som skille seg ut inne dise eller ut 
av dem. Disse skal jo også være ekvivalente uten friksjon, frekvens eller formdannelser. Men også 
disse er i et utvekslingsforhold til trykkfelter rundt seg nå.  
 Med trykkforskjell så oppstår formasjoner på nytt og frekvensfriksjoner. Konsekvensen er at 
temperatur og frekvens oppstår på nytt i de nye feltene. Dermed vil det bli slik uansett i hvilken 
størrelse eller grad som felt dannes i makrokosmos og mikrokosmos eller i kosmos. Alle trykkfelt 
starter opp sine nye tempererte frekvensformasjoner som tiltar eller avtar, eller som endres gjennom 
formasjonsutveklinger som ekvivalente tempererte felt, og slik sett kan det være at en tid gir økende 
eller synkende entropi.  
 Men stort sett så er denne i tilsvarende utvekslingsbalanse som smalende der en tror at det kun 
er den registrerbare splittingen vi ser. Også oppfatningen en har til grunn er avgjørende for om man 
ser noe som splittende eller dannende. Vi kan lett se på hastigheten som om den skulle være den 
bestemmende, mens likedanne balanser motsatt vei av andre sammenligninger ikke anses som 
preferanse. I det samlede preferanselandskap så utvekslingene ut som de skal i like mengder, og det 
kan hende at det er økende aktivitet av partikkelproduksjon, men mange steder samles disse også, og 
hva regner vi som orden. Om jorda og orden her er utgangspunktet så behøver ikke dette å være orden 
i felt og partikkelverden. I så fall så er ikke entropien noen sikker referanse for balanse og 
ordensstrukturer. Da blir det en personlig syntes-sak, personlig behovs-vurdering. Hva som passer 
oss! Mange bestemmer hvordan universet er, eller hva som er årsak. Mange bestemmer om det er 
kaos og andre kosmos, mange bestemmer hvor mange dimensjoner dette har eller ikke. Og hvordan 
de mener det ser ut, eller er bygd opp, eller hvordan det fungerer. Mange bestemmer hvem som har 
bestemt, planlagt, bygd, programmert eller styrer universet på de mest forskjellige måter som 
millioner av planlagte bevisste handlinger og skapelsesbehov. Ofte gjennom en viljekraft.  
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 Men det er ikke så mange slike referanser for dette. Det er ikke noen videre fullstendig 
sammenheng i begrep som årsak og virkning vi hører, i det vi spør litt videre, fordi da vet man ikke 
hvorfor bevissthet og behov fungerer og hvorfor det som er virkelig er. Her kan jeg bare henvise til 
logikken igjen som er i kapitlet foran dette! 
 Ut fra dette forstår dere sikkert at det oppstår ekvivalent motkraft antigravitasjonsfelt også, at 
det ikke er så rart at Hawking mente at og beregnet at, en mengde positroner og antipartikler oppstod 
ut fra de sorte hulls masseenergier. Og disse må blåse ut for av-laste trykket som kommer inn. Det er 
mengdene som er enorme, men så er det jo observert nye galaksefødsler ut av begge ender av 
sentrumssylinderen i flere tilfeller. 
 Jeg mener selvsagt at det først er når vi forstår at alt virker, og stiller spørsmål til hvorfor det 
gjør det, at vi kommer til funksjonsbygning bak det vi kaller Gud eller bare Naturen, fordi alt drifter, 
og uten den forklaringen så står bevisstheten og materienaturen i stå.  
 Det ligger bakenfor piksler og stillbilder og magisk virkning. Eller bevisstheten som danner 
bevisste sammenligninger. Om det kun er piksler kan det ikke skje noen sammenligning. Alt stivt kan 
ikke det. Hverken i natur eller bevissthet. Og magien er ikke eneste funksjonsforklaring, om den har 
noen slik funksjon eller forklaring i det hele tatt.  
 Jeg mener heller ikke at matematikk, geometri og måleutstyr er juks. Men uten andre 
fordypninger skjønner en aldri hva man driver med. Dette kan ikke være referanseløst. Det er noe 
man beregner eller ser. Allikevel har en mengde av praktiske og beregninger og måleutstyr gitt oss 
slik som Newtons oppdagelser og det som en enorm sprengning av tidligere oppfatninger. Videre med 
Leibnitz, Euler, Gauss, og atomalderen fra fransk revolusjon til 1900.  
 Nå er det 2018. Min bestefar ble født i 1897 før biler og fly, og døde i 1987 når foreldrene til de fleste som lever 
idag var tilstede som idag er ungdommer og de som er 20-25 år. Dette betyr at bestefar levde da Edison og Tessla fant 
opp sakene sine. Curie radio-aktiviteten, røntgen styrte radiostråler, radioen oppfinnes, telefon og kino kommer. Det var 
ikke biler da bestefar ble født. Jeg var 31 år da han døde. Bestefar var 8 år da Einstein fant E=mcc.  
 Videre at Leibniz og Newton døde 180 og 170 år før bestefar, egentlig ikke så lenge siden når en tenker på at 
bestefar ble 90 år. Da jeg ble født fantes det ikke privat fjernsyn enda, eller privatbiler i Norge. Oslo hadde flere hester 
enn biler. Jeg ble født 1956, Einstein døde 1955, og jeg hadde kommet frem til denne grunnfunksjonen i 1979, 24 år etter 
Einstein.  
 Dette var 8 år før Hawking 1987 fikk prisen for en teori jeg var uenig i, og som han skiftet ut med Einsteins syn 
rundt 1994 da jeg ga ut tankene mine i bok selv, som jeg da leverte et eksemplar av til Arne Næss, død 2009, som arbeidet 
med relativitetsteorien for akademikerne. Carl Sagan var beste inspirasjonskilde om univers, men ikke for funksjoner, 
partikler, bevissthet, lover hva disse gjemte seg i og tid, virkning, bevegelse, rom. Teologien, psykologien og vitenskapen 
var her som blanke ark. 
 Jeg ble født da dna-kodens 4 proteiner ble oppdaget. I 1979 utdannet i elektronikk og digitalteknikk som service-
teknikker på slikt utstyr. Jeg satt som edb-styrer av 200 datamaskiner fra 1991 til 1993 på universitetet og hadde absolutt 
kontroll på systemene og driften. Allerede i 1988 kunne jeg gjøre det meste av det jeg ville gjennom hyper-card-
programmering som er enkelt arbeidsverktøy. Mobiltelefoner hadde akkurat kommet. I 2006 fikk jeg meg nettbrikke som 
jeg kunne sitte i skogen med å surfe på. Nå først leste jeg annen litteratur stort sett i skogshytter frem til 2013 da jeg 
oppdaget de fysiske lovenes funksjonsgrunnlag ut fra differensialkraften. 
 Økologi, mineralogi og petrografi/krystallografi hadde jeg gått gjennom i 1984, Cirka 20 bøker. Og evolusjon, 
fortids-kulturer gjennom 4 millioner år., Geologien og tidene. Så har da også Kina løsnet noe på grepene. Russland 
trekker seg mer inn i seg selv igjen, og nye blodbads-kriger velter inn. Jeg går gjennom 5 år med undersøkelse av om alt 
stemmer med de fysiske lovers oppdagelser og sammenheng. Nå er 2 år mere ren-skriving, og boka på nettet! 
Differensialkraften! 
 Fra bok 1 Forandringskraften til bok 2 Differensialkraften har det gått 23 år. 39 år etter at hovedfunksjonen ble 
oppdaget 1979. Barn fra 90-tallet har blitt over 20 år, en sønn nærmer seg 40! 
 Alt dette er for å vise tids-sammenligninger. Men dette dekkes fort inn av et kirsebærtre som har 
gjennomsnittsalder 400 år. Det går egentlig fort unna selv om vi synes at vi har god tid, eller at det skjer alt for mye og 
vi alltid har dårlig tid. Men tiden fra 2000 til 2018, at her er de eldste akkurat ferdig med gymnas og begynt videregående 
studier eller ut i arbeidslivet. I et økonomisk kaos tiden har blitt.  
 Troen på enhetsfeltteori fra Einstein etter 1950 og frem til dagens kvantefysikere sammenfaller godt med de som 
ikke kan være noe annet funksjonelt, Differensialkraften. Ku en løsning den veien.Den matematisk-geometriske 
tilnærmingen har mistet gangsynet helt. Vi runder 2019. 
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Følelser og sinnsstemninger 
Om følelser og preferanse-egenskaper til det som viser seg som slikt. 

Tematikk til De forskjellige grener under dette. 
 
 Sinns-stemninger, lynne, humøret, og samlingen av slike stemninger til en attityde for 
utløsning av en akt som kan være attityde-vekslende: Man påvirkes av seg selv og andre under akt-
utfoldelsen. Og sinns-temningen er ikke den eneste stemningen, og omgivelsene setter sine grenser 
for disse sinns-stemninger og humør, eller forsterker disse til å overtre grenser på godt og vondt.  
 Dette har i stor grad med dømmekraften å gjøre, følelse-stemningen, som samtidig er estetisk 
virkningsgrad. Kvalitative systemer. Behov og sansning er aktuelle tema, og miljø-virkninger og 
andres bevisste handlinger, eller handlings-løshet. Erfaringer og husk. Angst og lyst kan knyttes 
direkte inn i sammenhengen, og så smerter og behag. Finn alle eksotiske begrep på behov og sanse-
smak for å vise sammenhengen. 
 Hvordan kan sinns-stemningen være sinns-stemningen dersom sinnet mangler eller 
stemningen mangler. Stemning er en grad av vedkommende sinns-egenskap, humør, som sinne, lyst-
typene, kropps-behov-følelser, og sanse-opplevelsens smaker på lyst og ulyst, glede, sorg, trygghet 
og angst. Og at det kvantitative, preferanse-formene av bevissthet og fysiske elementer som er med i 
bildet. At vi føler noe selv om vi kjeder oss med dette. 
 Så blir fornuft, logikk, preferanse-egenskaper som en mer logisk og kvalitativ fornufts-
vurdering tatt med i praktiske saker og i kvantitative systemer. Slik sett er etikken og moralen, mer 
regelfast, om den er aldri så uriktig som holdbarhet på mange felter. Men bud, lover, regler, normer, 
er altså blant annet ved siden vaner og skikk, rutiner, praktiske løsninger, og erfaringer, husk, slike 
holdepunkter som står mere fast.  
 Ett brudd med dette er Sokrates-lignende: At man må finne stå-stedet og behovet til den andre 
og hva som kan mangle, ved å spørre seg frem, sondere den andre for å finne felles utgangspunkt for 
å trenge inn i problemer-løsninger, arbeid og lek, ved å fine stå-stedet den andre befinner seg på, og 
det gjelder også før en tenker på veiledningen eller begynner å drøfte noe, eller kanskje selv lærer seg 
noe.  
 Dette gjelder for både det fysiske, bevisste og det moralske, og kan virke hensynsfullt. Men 
det å ville vite om sin neste eller være alvorlig interessert i det som virker oversiktlig og orienterende, 
behøver ikke å være spesielt hensynsfullt, men en likeverdig prosess. Denne tilnærmingen har ikke 
spesielt faste regler, men har faste trinn og stasjoner som en kan hoppe videre fremover i som en 
utviklingsprosess, så sant man er villig til å få forståelse for saken, og hos Sokrates er det et viktig 
poeng i dette:  
 Den generelle holdbarheten, og ikke fordømmelsen eller det destruktive som et mål. Hos 
Sokrates og Spinoza så er ikke denne holdbarheten, det adekvate oppgitt ved noen spesiell referanse 
og preferanse, men heller å finne det logiske holdbare som løsning, der det er mulig. Det er et rent 
sonderende og logisk tankesett. Den andre kan ofte møte oss med en viss mistanke eller angst, andre 
ganger se løsning kun gjennom kamp, vold, og føle seg trygg på denne stryken man har, og at dette 
er holdbarhetens mål. Da er det ikke så lett å komme frem til en generell holdbarhet eller oversikt 
sammen med denne personen. 
 Hvis spesielt hvordan valg, utvalg, og alle justeringer, altså innstillinger, sammenlignings-
prosesser virker slik. Dette er gjort i en annen del av skriftet. 
 Nå og her må vi behandle begrepet vilje og drivkraft så hardt at tilnærmer seg brutalt, samtidig 
som at vi må slå ned på den medfødte egenskapen som legitimeres som hat og kjærlighet som at alt 
er tillat, og at dette rettferdiggjøres som retten til voldshandlinger eller dårlig behandling av andre. 
Om å ha, få, ta, gi, og om den ene har mer rett på noe enn en annen.  
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 Om en låner noe fordi det er arbeidsverktøyet hans spesifikt, og noen ser dette, så skal plutselig 
alle ha rett til å låne dette, selv om de ikke arbeider med dette, men skal bruke det en gang, og så 
forlanger de at verktøyet skal tas fra den som lånte dette til oppgaven sin. Det kan like godt være et 
arbeid på kjøkkenet eller noe som handler om et spill, lek, hobby noen har stor interesse for.  
 Det er det rette og rettferdigheten fordi at man har lyst. Men da normale aktiviteter vi kan ha 
lyst til å være med på, og man utelukker mye på ett eller mange felt slik, så begynner det å bli litt av 
en spesialisert sak! 

Esoterisk betyr filosofisk virksomhet om ånden, eller likedan vitenskap knyttet til ånden i den 
forstand at vitenskap og teologi, tro, ikke er i konflikt. Her er Blavatsky litt tidlig frempå historisk, 
som en av de første selskaper som for 120 år siden, bare 12 år før Planck og 17 år før Einsteins e=mcc, 
og 42 år før kvantefysikken, men allikevel tidlig med tanke på at vitenskap ikke var tillat på universet 
før 1900, 12 år etter selskapets opprettelse. Det er ikke en godkjent fordypelse i våre behov og sikre 
preferanser, referanser til hva som er den holdbare vei Blavatsky fremstiller.  

Det er ikke fordypning i begrepet vilje, rettferdighet, godhet, våre behov og sanser, eller å 
trenge inn bak sinnsstemningenes slør, hvor det mystiske utveksles med en logisk oversikt over hva 
og hvordan noe virker. Eller virker sammen. For eksempel er alle mål satt inn helt utenforliggende 
funksjoner som skal oppnås før det å ta tak i den forstand vi kan ha her, og nå med de funksjoner vi 
uten tvil har med oss i bagasjen vår. Og bevisstheten må behandles langt mer om-stendig enn hva vi 
skal oppnå for å dekke en annens gunst, få fordeler, enn det å trenge inn i bevissthetens funksjon. 
 Dette forblir problemet til de andre esoteriske retninger også. Stort sett henvises det til samle-
fortegnelser som ikke forteller noe. Tanker, ideer, forestillinger, bilder, scener, ett slags utenpå-
bevissthetslignende klistre-egenskaper av husk og opplevelser og behov. Man tror ide, forestilling, 
tanke har avgitt svaret, eller opplevelsen har avgitt svaret på hvordan bevisstheten kan virke ved å 
henvise til innholdet. Et eksempel, at vi har en papp-eske, og oppe i der har vi saker som vi kan bære. 
Vi lurer på hvordan vi kan bære dette, og tror svaret ikke er pappesken men de brikkene vi kan flytte 
oppe i pappesken. Bevisstheten er det ingen som vil snakke om. 
 
  

Verdens eksistens 
 

Tilværelsens eksistens 
Altets eksistens 

Hvorfor eksisterer Noe 
Hvorfor virker noe 

Hvorfor eksisterer verden 
Hvorfor eksisterer altet 

Hvorfor eksisterer tilværelsen 
Hvorfor finnes eksistens 

Hvorfor finnes noe i det hele tatt, i stedet for ikke noe. 
Hvorfor finnes funksjon, virkning, forskjell, virkefunksjon, drivkraft, styrke, drift. 

 
Ut fra Kamos – Forandringskraften, for fysikkens rom-tid-energier; Differensial-kraften, så 

viser alle fenomener seg, alle ting seg, rom, tid, bevegelse, stoff og felt-egenskaper, fysiske hendelser 
i det hele tatt, samt bevissthet seg som en forskjells-funksjoner, relativt mellom det som betraktes og 
den som betrakter dette. Også mellom det som er bestemt eller ubestemt i forhold til det som ikke er 
dette. Om vi fjerner alle dimensjoner, verdener, himler, kjente som ukjente, alt fysisk, alt bevisst, 
materie og ånd, årsak og virkning, alle drivkrefter, livsevner, all virkelighet og all mulighet, vil vi 
også ha fjernet like og ulike, all forskjell. 
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Vi vil da sitte igjen med et intet, et spesielt Absolutt Ingenting, som er likt med Ikke-væren, 

som er umulig: Fordi Absolutt Ingenting er da uten forskjell, uten like og ulike, uten det som kan 
tømmes og fylles, uten det som er tomt eller fullt, uten årsak og virkning, uten virkelighet og mulighet: 
Konklusjonen er best betegnet ved at det er Uten forskjell, og uten mulighet. Uten forskjell er ingen 
årsak, virkning, mulighet. Kort sagt: Absolutt Ingenting, Ikke-Væren er umulig. 

Kun det som er annerledes eller motsatt av dette er mulig, altså i stedet for ingen forskjell 
finnes da kun den totale forskjellen fra intet. Denne forskjellen fra intet er total som en kontinuitet 
fordi den må være uavbrutt i henhold til umuligheten som oppstår ved at noe er spaltet med rom for 
det forskjells-løse.  

Da både rom-utstrekning og romslig bevegelse er kjent for oss, som kun forestillinger, eller 
som virkelighet også, det vil si bevisst og fysisk deduktivt, som egenskaper som styrke vi kjenner 
trenger fysisk ved egenskaper i rom og tid, så vil det å tenke seg utstrekning og bevegelse som samme 
funksjon, produktet tid og rom, slik sett gjøre sitt til at vi ved en tenkt fødsel kan se dette som en 
vekstfunksjon kontinuerlig.  

Denne vil med samme bevegelseslengde som utstrekningslengde i veksten gjøre at 
utstrekningens vekst og endring forklares med felles-funksjon med bevegelses-funksjonen, og 
bevegelses-funksjonen vil på samme måte få hjelp av utstreknings-funksjonen til å fungere som 
romslig, at bevegelse kan virke i rom. Det at de deler samme punkt som bevegelse, utstrekning og 
som tid, hastigheten, gjør at de er et produkt. Når denne veksten ikke kan stanses, blir uendelig og 
kontinuerlig både i utstrekning og virkning, kan den ikke vokse mer og danner seg om til en indre 
bevegelses-utstrekning-vekst, trykk, og dette danner et absolutt og likedan ekspansjonstrykk overalt, 
som grunnet likheten i motstand, trykk og strømning, virker som en flytende utstreknings-masse. Med 
utvekslinger dannes de relative hastigheter og tettheter i volum-enheter, der like mengder utveksler 
med like mengder volum styrketetthet.  
 Denne differensierende differensialfunksjonen for rom og tid, romtiden danner således baner 
og retninger og det vi kan kalle likhet for kraft, styrke, bevegelses-energier som det samme. Likheten 
betyr at det er absolutt likevekt og balanse i bevegelses-massene som utveksler. Med dette som 
utgangspunkt der det er kun en og samme tetthet, en og samme hastighet, en og samme styrke, av 
bevegelsesvolum, så vil vi finne ved utvekslingene at alle de fysiske lovene vi har funnet kan 
forklares, og hvilke betingelser kvanteverdier og kvarkene står ovenfor som balanseforhold, og 
hvorfor gravitasjonsbølger felt og masser fordeler seg slik de gjør.  

Langt mer en det vi har oppdaget ligger her an til å kunne forklares. Da samme funksjon også 
skaper gjennom forskjell, like og ulike til grunn for sammenligningen og tilpasningen så ligger samme 
funksjon an til å danne alle logiske funksjoner vi kjenner og til selektive preferansesystemer som 
bevisst og fysiske selektive systemer, like gjerne som grunnlag for evolusjon og bevisst utvikling. 
Forskjell som like og ulike gir grunnlaget for de logiske satser og slik det kjente og det ukjente, og 
da sammen-lignings-funksjonene, gjenkjennelse eller ikke, og til orientering og oversikt for den 
bevisste funksjon der Bevisstheten er en sammen-lignings-funksjon og sammenlignings-prosess. 
 Dette betyr at de kjente verdener men også de ukjente til en viss grad som fantasi eller 
virkelighet oppstår gjennom disse funksjoner. Det betyr at all verden kan oppstå, eller opprettholdes 
som virkefunksjon gjennom denne funksjonen, den logiske funksjonen til en alltid og evig 
eksisterende forandrings-kraft, differensialkraft. Denne funksjonen vil slik gi en forklaring til hvorfor 
en væren, en tilværelse, verdener, noe i det hele tatt, altet, eksistensen finnes i det hele tatt, og hvorfor 
den virker, og dens logiske funksjoner. 

Denne funksjonen er så dyp til grunn for alle andre funksjoner at evighet rom, tid, fysiske 
forhold, bevissthet og ånd, alle preferanser, ikke kunne eksistert uten denne funksjonen i bunnen, og 
som også er grunnlaget for logikken, matematikken, språket, symbolikken, kjemi og fysikken, og den 
videre bevisste sammenligningsprosess, all kombinatorikken, inter-aksjonen.  
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Vil derfor være berettiget til å bære ansvar og forklaring til at noe finnes i det hele tatt, og 
være årsak til alt annet slik som til begrepet Gud, Verden, Natur-funksjoner. Ingen form eller virkning 
er mulig uten denne funksjonen. Funksjonen virker primært, også som til årsak og virkning, til at noe 
skjer. Med andre ord, planlagt eller natur-funksjonelt, så er denne funksjonen en underliggende til-
grunne-liggende funksjon til at det kan være til som væren og virkning, til grunn for tilværelsen, 
himler og verdener, dimensjoner, all eksistens, drivkraft og styrke, og slik sett som besvarelse på 
hvorfor noe er til og virker i det hele tatt.  
 De fleste av oss vil nok mene at enkelte matvarer, hus, og redskaper er lagd av mister Brun, 
eller av Hansen. At vi former ting, og kombinerer ting; oppfinnelser. Andre ser vår lokale verden som 
det som Gud har formet, skapt. Men de grunnleggende egenskaper til at bevisst og fysisk virkning 
finnes, ligger dypere enn hos vår alminnelige oppfatning av naturen, Ånd, kraft, bevissthet og vilje. 
Dypt, dypt nede i disse funksjoner finner vi tilværelsens nødvendighet og til-grunneliggende 
funksjoner som ikke Guder eller Natur, Bevissthet eller fysisk kunne klart seg uten. Det 
preferansevirkende grunnlaget til alt som finnes. Dette danner virkningen til virkeligheten, og derfor 
dens muligheter, men er også den eneste muligheten for virkelighetens uendelige mangfold og 
forgjengelighet i en bestandig og likedan bestående forandrings-funksjon, endringen.  

Vår bevissthets-sammenligningsprosess er den egentlige, og det eneste faste holdepunktet vi har i tilværelsen. 
Vi sikter da til frykt, angst, det som gjør vondt psykisk og fysisk, det onde som kjent og ukjent, og vi har kun vår erfaring, 
vår tillit og vår tiltro å forankre det betryggende eller fortrolige i, støtten i oss selv, andre, der håpet nettopp er en form 
for tillit, tiltro til noe beskyttende og ivaretagende holdbart.  
 

Væren 

Værens-problemer 
 
 Værens-problemer, livs-kvalitativt innhold, kan være annet enn bare adferd, vanlige behovs-
problemer, eller om himmel, jord og helvete, godt og ondt, bra og dårlig. For eksempel kan det til 
tider være like lidelses-fullt at man ikke forstår noe av det som man har foran seg. Slik sett kan rom, 
tid, bevegelse, virkninger, egenskaper som bevisste og fysiske funksjoner, være til hodebry, og som 
mange mener at en kan bli gal av å tenke på.  

Men i fysikken, kjemien og biologien, så er dette viktige faktorer, også ved teknologien og 
alle oppfinnelser. Det som er spesielt med disse temaene som tenkning og drøftelse funksjonelt, er 
nettopp for bevissthetens oversikt, orientering og sammenligningsevne for alle våre iboende behov, 
og dermed mulig både angst og lyst-frembringende, og til tider når man står helt fast med et viktig 
spørsmål slik, også deprimerende, og også til tider, en ekstra signalgiver som drivkraft til tenkning 
og tålmodighet.  
 Bevissthets-prosessen, og behovet for oversikt, orientering og sammenligning av forholdene 
i forhold til alle behov vi har, virker slik at vi spør om hva kan vi vente oss, hvorfor hender det oss 
det ene og det andre, kan jeg være sikker på alt, hva vil skje om jeg prøver på nytt ved å flytte et annet 
sted. Hvordan er både de fysiske og bevisste funksjoner et annet sted. Tør jeg det jeg tror kan virke 
gunstig? Om dette ikke er innfall til det eksistensielle vet jeg ikke stort. Men det mener jeg at det er.  

At funksjoner logisk om eksistens, væren, i formen til hvorfor noe er til eller hvorfor kan 
væren være og eksistere, opprettholde seg, og videre om det betyr en snarlig undergang, alt som kan 
hende om man lever, er til, eksisterer, og hva det gir av godt og vondt i livet, hvordan man har det, jo 
så vil Kamos peke til både de eksistens-problematiske forhold og til det eksistensielle innholdet i 
livet, altså både kvantitativt og kvalitativt. Mens i klassifiseringen av filosofisk materiale så regnes 
det eksistensielle seg som uavhengig av eksistens, og eksistens seg som uavhengig av sin virkning 
som hos bevisst eksistensielle funksjoner.  
 



102 

At noe eksisterende virker eksistensielt og at noe eksistensielt eksisterer kan ikke funksjonelt 
separeres, kun som to forskjellige oppfatninger av retninger i det samme, den ene veien der det peker 
ned mot den eksistensielle grunnfunksjonens eksistens og virkning, og den andre veien som er 
forståelsen og løsningen eller aksept av vilkårene eksistensielt som kvalitativt og kvantitativt som 
tilfredsstillelses-grad, altså den samme funksjonens eksistens-utfoldelse, sammenligningsvilkår av 
værens-prosessen.  

Shakespeares «være eller ikke være», er slik både eksistens og overlevelse, og kunne virke, i 
en eller annen grad av tilfredsstillelse. Vekten ligger på tilfredstillelsen i og med at makt, kamp, 
annerkjennelse, det å kunne virke, legger tung vekt på kvalitativt, altså behov, hva enn ser og føler 
livet som, og mindre kvalitativt oppdelt som at noe bare eksisterer, eller bare virker. Ellers er hans 
utsagn tvetydig. 

Slik sett kan eksistens-filosofi, eksistens-i-aler, til tider være en avstumpet filosofi, og likedan 
at den eksistensielle filosofi mangler sine funksjonsdyktige referanser, eller ignorerer disse, eller rett 
og slett ikke er klar over at det går an å finne ut av eksistens-forhold og funksjonelle sider av eksistens-
grunnlaget til den eksistensielle livs-problematikken, eller formelen for det gode liv som de 
foretrekker. Det neste er at væren, det å være til, værens-forhold, spørsmål rundt dette, at det skal 
skille seg ut fra eksistens, eksistens-i-aler, eksistensialisme, tro og viten, må kunne sies å være en 
forbigåelse da det handler om det samme.  

Det er den samme eksistensfunksjonelle virksomhet som er til stede, og det er den samme 
livsinnholds-funksjonens virkning på individet som kommer fra den som eksisterer eksistensielt. 
Altså så vil betydning av at man eksisterer, fungerer, og måten det er mulig å fungere på som gis som 
et livs-eksistensielt innhold, det som ligger til grunn for helheten av de begge. Eksistens-bitene, ting 
eller adferd som godkjennes eller ikke, er likedan funksjoner til eksistens og den virknings-
eksistensielle sammenhengen de settes i, uansett med en strukturbærende tid, hendelses-årsak, 
funksjonell endring og virknings-funksjon. 

Det eksistensielle er først og fremst det syn, eller de behovsdekninger som er holdbart for 
meg. Derfor kan det bli ensartet fremstilling av eksistensialisme. At alt er frimerkesamling, alt er 
spill, alt er sminke alt er religionen, alt er slik jeg vil ha det, at individet er i sentrum på både godt og 
vondt/ondt. At alt er meg. Men meg kan identifiseres interaktivt som hensynet og samværet som 
holdbart sammen med alle andre. Samfunn, livssyns-felleskap, virke-fellesskap. Hva kulturen stort 
sett har blitt til, og ikke hva en alene tilvirker kulturelt; bearbeidelse av natur-redskap, land-forming. 

Vi kjenner det igjen fra Kierkegaard, at individet, jeg, betyr noe, og gjerne, at jeg, individet er 
alt, og kanskje mest i den forstand av hvilke behov som gjør en holdbar, trygg, beskyttet, at noe føles 
som opprettholdende også når livet slett ikke er på sitt beste. Både depresjon og forakt, i mest forstand 
angst-følelsen som driver individet ut i søken etter løsninger, eller å finne tiltro til noe, noe som for 
Kierkegaard, ikke var fornuftens og dens etiske, til dels logiske slutninger, regler og lover, skikk og 
bruk, akseptabel oppførsel, tilpasning, og heller ikke det estetiske i jakten på alt som smaker og luktet 
best, alt man liker best, alt man henger seg opp i av interesse, spenning, velbehag med skjønt og ob-
skjønt.  

Heller ikke logikken, forståelsen blandet med følelsesgrader, og så balansere fornuft og følelse 
med hverandre som oftest virker som en dømmekraft, sinns-stemnings-balanse-regulering, hva en 
vurderer som gradene bra eller dårlig og hvordan en videre reaksjon ovenfor seg selv og andre slik 
skal virke, men til slutt, tiltro, tillit, at noen, eller noe indre, kjent som ukjent, blir det sikre, trygge, 
det faste holdepunkt i tilværelsen. Dette er hva som for mange er Gud, for andre er Naturen. Som 
ikke ukjent kan virke konfliktfylt. 
 Begrepene oversikt, orientering er bevissthets-funksjoner, selv om det kan virke likedan 
selektivt underbevist og ubevisst, at en viss sortering foregår logisk. Allerede sanse-inntrykk til husk, 
minne-lager, også signaler fra behov som vi lagrer i hukommelse er slike enkle logiske satser, selv 
om vi enda ikke har behandlet dette videre.  
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Om det skulle være kun fysiske inntrykk som gir en slik fysisk lagring, så vil like og ulike 

spenninger virke som selektive tilpasninger logisk, hvilket er bevissthets-prosessens hjelpesystemer 
og hente frem, og så fortolke, koordinere til det som bevissthet og husk gjenkjenner ved en fysisk 
prosess. Slik sett virker den fysiske tilpasningen som en slags egen sammenlignings-prosess som 
siden kan bygges ut eller koordineres gjennom samarbeid med bevisstheten.  

Eksempel er opp-øvelse av fysiske ferdigheter, hørsel og syn, smak og lukt, evne til å føle på 
huden, slik som Helen Keller som lærte seg skrift både med tegninger på huden og som små nupper 
langs bokstavene slik at hun lærte tegnene, og kunne lese i en bok der det samme ble gjort. 

At rommet, plassen vi er på, virkefeltet vårt fysisk, naturen vi går i der mat og drikke er, at vi 
lurer på hvor dette kommer fra, eller kan være, altså eksistere, gir oss både spørsmålet hvorfor det 
eksisterer, hvordan det kan eksistere, og hvorfor eller hva eksistens er, eller har som 
opprinnelsesgrunn, funksjon. Dette tilhører en del av holdbarheten og det faste holdepunktet i livet, 
og er ikke uberørt av angst og trygghets-begrepene, følelsene.  

Slik sett tilhører dette allerede det dypeste trinnet i den eksistensielle følelsen, behovet, 
oversikten, følelsen av hva livet er for meg, individet, og alle jeg forholder meg til, eller om hva jeg 
skal eller burde forholde meg til, igjen mer eller mindre faste holdepunkter i tilværelsen. Slik sett er 
dette så eksistensielt primært som det kan få blitt. Men slik dybde er vanskelig å oppnå, finne ut av, 
og derfor kommer våre primære behov og sanser, og væremåter, adferd og om vi vil, smerte og lyst, 
behag og ubehag, tilpasning til egne behov og andres behov foran dette, og hvordan livet smaker og 
luktet, alt som virker bra og dårlig, blir referansene våre, og da det samme om hvordan følelser virker 
mellom folk. 

Her kommer tryggheten inn, angst, lyst, søken, ikke minst om hver stasjon eller et sikrere 
holdepunkt, der følelser, gud og naturen er slikt vi finner som en slags samlekraft, henvisning vi til 
en viss grad eller til absolutt grad, stoler på. Tilliten, tiltroens høyborg. Stort sett benytte begrepet 
naturen og gud som en slags for-dekning av det vi ikke forstår funksjonene i, men at vi vet at slike 
funksjoner finnes, for alt virker jo ut fra dette.  

Så hva er da dette, eksistensen? Vi kan sette dette på hvil, og jobbe ut fra at naturen og gud er 
bakgrunn, og så finne hva som gir mest mening i livet ellers som behov vi finner oss til rette med, 
eller innfinner oss med, og slik holde det eksistensielle, i formen hva livet er for meg, innenfor disse 
behovsrammene, og balanser vi aksepterer innenfor dette.  

Men vi kan også gå nærmere inn på saken, der rom-utstrekning plass, verdensrom, natur-
romsligheten, tidsmål, tiden, tidsepoker, årstider, ventetid, gode og dårlige tider, bevegelser og 
virkninger i alt som skjer, at det virker, endres, beveger seg på en eller annen måte, og at det virker 
som en tettere og tynnere substans av egenskaper, stoffer, tankeformer, som slik kalles 
naturegenskaper og bevissthetsegenskaper, evner, og der oversikt, orientering, oppmerksomheten og 
hva som er i fokus eller ikke, er sentralt.  

Men da innebærer dette også forståelsesinnhold, definisjoner og undersøkelser som bringer 
oss over i alle fortolkningsbilder av verden, det vi kaller hermeneutisk forståelse eller fortolknings-
strukturer, hvorpå Heidegger tillegger at dette også har med være og tid som eksistens-i-aler, de 
formstrukturer vi har som endrer seg som rekkefølger i årsak og virkning, slik at han kaller det 
værende-s strukturer det som føres av sted, av den strukturbærende tid.  

Dette innebærer slik vi kjenner den strukturbærende tid som naturen og våre gjøremål, at årsak 
og virkning stort sett følger balanserte likevektige energier som kraft og motkraft en eller annen vei, 
og dermed er det aktuelt å bringe denne balanse-årsaken til årsak og virknings-balansen inn i denne 
rekke-følgen til denne værens strukturbærende tid. Så langt jeg kan fatte denne delen, så er det kun 
forandringskraften, Kamos, og dens logiske funksjon som slik sett har klart både balanse og årsak-
virkning som oppstandelse av samme endringsfunksjon. Så jeg har en klar tillit til denne forståelsen.  
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Dette gir både følelse, forståelse og slik sett både eksistens og innhold, eksistensialisme, som 
menings-grunnlag og fast holdepunkt, selv om jeg skulle endre meg og opphøre som et bevisst og 
kroppslig vesen, at sjel og legeme går til grunne, fordi det er en helhet jeg uansett var, blir, er en del 
av, der forstanden var det viktigste, og ikke alt som jeg bare ville ha, få ta, gi. At det ikke er bare 
behovsdekning generelt som er innsikt og mening, men det som gir et øyeblikk av forståelse for 
helheten, som neppe kan strekke seg så mye lengre enn dette. Forståelsen at man er og føler, kan 
orientere seg, at behovsdeknings er en del av dette, men generelt at man fikk overblikket et lite 
øyeblikk, men neppe glemmer dette. 

Både det eksistens-logiske og det eksistensielle-meningsinnhold, intuisjon, kan stille spørsmål 
til sin andre del, der det eksisterende spør hva som er den eksistensielle; altså, hva er meningen med 
dette, som behovsdekning av livsformen sin, slik den eksistensielle behovsdekkende livsformens 
mening kan spørre om opprinnelsen til sin eksistens, eller eksistens i det hele tatt. De behøver ikke å 
skyve hverandre vekk slik med argumenter om at en blir noe mer gal av å tenke på den andre siden 
av seg selv. 

Men om man tror at det finnes noe forståelig dypt inne i denne tilværelsen, så er rom, tid, det 
fysiske, og vår bevisste orienteringsevne, sammenligningsevne av følelser og virkninger oppe i alt 
dette, behovsformene våre, natur-egenskaper, bevissthets-egenskaper, noe som gjør hele dette 
kosmiske sin eksistens og bakgrunn til en eksistensialistisk og eksistensiell menings-funksjon, et 
oversikts-løft, av eksistens, eksistens-i-aler, og eksistens-sialisme, behovsdekkende meningsfylt, som 
vei, retning, livs-følelse. Dette kan rette seg mot behovs-følelser og, eller, eksistensialer, altså mest 
følelse og interesse, verdi-setting av fysiske ting.  

Dette er hva jeg vil si som dekning av at altets-filosofien, forandringskraften, Kamos, nettopp 
forteller om alt det vi mennesker overhode favner om.  

Faktisk: Ja! Dette betyr faktisk noe, både som vårt behov for oversikt, som årsak-virknings-
rekke-følger, som behovs-dekningen vår, hvor bra eller dårlig vi har det, om våre behov som menings-
forhold, menings-sammenheng, tilpasninger i livet, og derfor er dette altets-filosofiske 
sammenlignings-forholdet, så videre forholdet til fysisk og bevisst verden som Kamos – 
forandringskraften, det at vi erkjenner forskjellene: Dette som grunnlag for en vitenskaps-hypotese, 
en orientering kort sagt, det som gjelder for differensialkraften også!  

At det er både en eksistens-teori, og et fullstendig eksistensialistisk innhold, som ved-kjenner 
seg at de andres eksistens-oversikter, tiltro, orientering, og deres behovs-eksistensial-istiske forhold 
finnes, og er viktige for dem, så langt de ikke har funnet tilstrekkelige nye og erstattende 
behovsdekkende synsmåter som endrer deres syn atter en gang. 
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Fysikk-temaer - Funksjons-Relatert 
 

Funksjonsrelatert, sett kun som funksjonen, virkning, så fungerer den fysiske natur, den 
fysiske verden, kosmos og de fysiske lover, som en logisk virkende kraft. Virkningen til bevisstheten 
fungerer også slik. Alt tilsier at samme kraftvirkning ligger til grunn. Ligner et prinsipp og en ur-
tilstand, en drivkraft, energi-årsak. 

Det er en slik virkende kraft, slik som Kamos – Forandringskraften, sett fra fysikken og 
biologien fysisk, med lovene, at det dannes en likevektig balansert utvekslings-drivkraft ut fra grunn-
funksjonen som er en differensierende differensialfunksjon for romtid-styrke-former, og dens relative 
og ekvivalente funksjon, med de logisk selektive muligheter, funksjoner, som derfor i forsknings-
sammenheng her kalles Differensialkraften. Den kan da anses som virknings-kraft-kilden.  

Denne er ut fra sin funksjon årsak til de former og bevegelser som kontinuerlig følger en 
årsak-virknings-rekkefølge, interaksjon, som slik ved utvekslings-funksjonen danner de romslige og 
bevisste handlings-strukturer vi finner som virke-lik-het. Virkelighet. Fantasi kan utprøve alle 
varianter og brudd med alle varianter i denne. Men ingen funksjon finnes som kan slette eller endre 
den faste grunn-funksjonen i denne kraften. Slik sett er de fysiske former og bevisste former som 
master-slave-funksjoner av denne kraften.  

Denne funksjon er årsak til driftsformasjonene, virknings-faktorene, til alle funksjoner i 
kraften, utvekslings-funksjoner, og er da årsak til formene og likevekts-balansene i samme kraft, og 
blir dermed årsak til dannelse av former og utvekslinger av disse, som igjen betyr at disse funksjoner 
er årsak til de geometriske tilstander og mulige tall-festede proporsjoner i kraften, fordi balansen i 
drivkraften tvinger disse frem. Slik sett er geometrien og matematikken, samt logikken, slave-
funksjoner, og iboende relasjon i denne kraftens virkningsmønster.  

 Vi kan med sikkerhet si at begrepet tall ikke kan danne noen pi selv, og at geometrien eller 
rette linjer ikke kan danne noen pi selv. Tallrekker er kun forholds-proporsjoner og det samme gjelder 
geometriens punkter. For at det skal inntre sirkler og virvler, eller utvekslinger, virkninger så må det 
inn en endringsfaktor og slik sett med årsak til styrke, for å danne en sirkel eller virvel. Dette gjør 
grunnfunksjonen til differensialkraften. Den både endrer og danner former, og like-vekst-balansen 
som en konstant mengde energi som har like mengder innkommende og motgående strømnings-
mengder, der bevegelses-energiformer, felt, partikler, og deres motstrømmer er i balanse lik kraft og 
motkraft, altså styrke-forskjellene, virknings-forskjellene. At noe skjer. 

I det den rette bevegelse, vannrett, møter seg selv, kollisjon av rette bevegelser, loddrett så 
dannes likevektige utvekslinger, som i absolutt grad danner en sirkelformet utvekslings-bane som gir 
oss grunnlag til at pi oppstår. Men de samme utvekslinger gir også krumninger mellom den rette og 
loddrette bevegelse og sirkulasjonen som oppstår der alle mellomstadier danner gaussiske krumnings-
former i mellom stadiene i en logaritmisk, proporsjonal forholds-mengde.  

Alt ut fra ekvivalensen, oval-former, virvler, spiraler, ellipser, og formsentre sett på avstand, 
avstandsvirkning, så vil pi fungere som en middelverdi for de fleste sentrerte kraft-former, der 
energiene inn er lik energiene ut, og vil kunne benyttes i de fleste beregninger av de fysiske tilstander. 
Lignende Einsteins formler for felt og gravitasjon og ut fra teorien om at et legeme har slik sentrert 
virkning og at flere legemer utveksler sentrert virkning med feltrommet rundt seg som involvert i 
balanse-styrkene. 

Det er ikke slik at tall, punkter, posisjoner, kontinuitet alene, eller geometriens definisjoner av 
linjer, flater, volum, eller en gitt tids-enhet, bevegelsesenhet eller lengdeenhet kan forklare eller virke 
slik at det oppstår balanse, pi eller virkende former der endringer skjer. Rom alene, bevegelse alene, 
tid alene, styrke, energi-enheter alene, kan ikke danne slikt.  
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Det er kun at alle disse er i et produkt som dannes av det som er likt med en slik 

differensierende differensialfunksjon, slik som den funksjonen som er forklart til denne kraft-
modellen som kan gi former, preferanser, utvekslinger, form-endringer, felt-endringer, at noe skjer 
for fysiske og bevisste utvekslings-styrker, og er årsak til dannelse av virkende form-dannelser som 
kan løse seg opp og smelte sammen. Ingen sirkler, sirkulasjoner er lukket men har en virveleffekt, 
rotasjons-faktor. Uansett avstand er samme energi til stede i den sirkelen vi kan tegne rundt en 
utvekslings-sone, sammenlignet med samme effekt i en annen slik avstand fra en sirkulasjonssone.  

Rom alene, retning alene, det forrige og det neste alene, Tid alene, bevegelse alene, vei alene, 
utstreknings alene, virkning alene, styrke og tetthet alene, og heller ikke hastighet som tid ganger 
veistrekning alene som bevegelse og utstrekning, kan forklare retningenes bøyning, krumning og 
bøyningsvirkning som formdannende alene. Kun som et produkt der en likevektig utvekslende 
virkningsfunksjon er årsak kan forklare retningsendringer i romtidens feltstyrker og form-endringer, 
og gi proporsjonale årsak-virknings-rekkefølger.  

Før utveksling av denne funksjonen skjer finnes det ingen styrkeforskjell eller formforskjell i 
det vi kaller romtiden, og først når utvekslingen skjer dannes det romformer og bevegelses-
utvekslinger i utstrekningsrommet som årsak og virkning ved bevegelse og årsak og virkning i former, 
og som en enhetlig prosess i en likevektig kontinuitet. Dette skaper retninger og baner, og det vi ikke 
avdekker av slike retninger og baner skyldes at vi ikke har med oss alle kraftkildefunksjonene som 
påvirker hverandre i utvekslingen.  

Men vi vet med dette at det både er indre krefter i vårt rom-felt, og ytre felt-roms energier til 
vårt synlige kosmos, som påvirker styrkene som finnes i det synlige og observerte kosmos ut fra 
differensialkraften. Kamos – forandringskraften, del 2.  

I bunnen ligger drivkraften, her funksjonen til differensialkraften som årsak til utvekslingene 
slik, og er den endelige årsak til retninger og baner og de endringene og formasjonsstrukturene disse 
danner, og deres videre utveksling. Den er årsak til den lokale kraftturbulensens tetthet og styrke og 
de mengdene som må utveksles på hvert nivå her, og som på vårt nivå henviser til partikler og objekt-
felt som en likevektig og ekvivalent energi-utvekslende balanse-tilstand som virker endrende, som de 
forgjengelige former. 

Bevissthetsfeltets sammenligningsfunksjon har en mye høyere hastighets-utveksling med 
henvisning til de fysiske preferanser som virker faste, innenfor vårt behovstilpassede virkeområde, 
enn det de samme objekter vi er avhengig av som behov, har. Dette medfører at vi kan ved hjelp av 
de selektive logiske funksjoner kan foreta en lengre tålmodig utvalg, valg-sammenligning som fordel 
eller ulempe ved de valg vi kan ta, og slik kan gjøre orden eller gjøren, og gjøre gode valg i forhold 
til de tregere objekter.  

I tillegg lager vi utstyr som kan mestre det vi gjennom behov, sanser, og bevisste funksjons-
oversikter ikke makter å få til selv, slik som med øks, hammer, spiker, biler, datamaskiner, 
husholdningsmetoder. Vi klarer også slik å over-dimensjonere våre behov. Have-syke, med fare for 
livet, og planetens mulighet til en fruktbar overlevelses-holdbarhet. Holdbarheten og moralen, 
samfunns-strukturer og rett, må komme som egne skrifter hvor det kan settes en logisk sammenheng 
mellom kraften, bevisstheten og de fysiske tilstander som natur og kropp. 

Som en uendelig, eller absolutt ekspansjons-funksjons-kraft, så vil kraftens likevektige og 
allesteds-nærværende funksjon, virke hardere totalt sett enn noe stoff vi kjenner ellers. 

Trykket i rommet skal da være uutsigelig høyt i forhold til de partikler som dannes ut fra 
samme likevekts-energi. Vi finner bare mål for disse balanseforskjeller som vi kaller partikler som tal 
og enheter, styrkemål, men vi vil mulig klare å finne ut hvor stor gravitasjonsrom-likevekts-
turbulenstrykket er i forhold til partiklene allikevel. Dette gir forklaring ellers på hvorfor vi har 
likevektige og proporsjonale utvekslinger som partikler fordelt i en liten mengde totalt i forhold til 
likevekts-rommet som vi ellers flyter i ut fra bevegelses-sammenlignende størrelser. 
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Sirkelen er balansen mellom den rette og loddrette bevegelse i utvekslingen når vi tenker på 
en flate, og i rom så gjelder det samme for en kule der retninger møtes fra alle kanter likevektig. Det 
er differensial-funksjonen som skaper bevegelsen og utvekslingsvirkningen i den likevektige 
balanserte kraften der alle bevegelser er balansebevegelser, altså proporsjonale forhold. Dette gir oss 
hastighets-løkken i feltkraften som skaper tregheten og tids-forsinkelsen, og dermed objektenes inn- 
og utvekslings-balanse-felt-virkninger. Motvirkende partikkel-krefter er stort sett kun bevegelses-
balanser i forhold til drifts-strømmens utvekslinger. Slik oppstår motsatte feltvirkninger og 
antipartikler i gjennomsnitts-trykk-strømmen.  

I alle utveklinger der utvekslingstrykk kan erstatte en utveklingsmengde, kan et partikkel 
opphøre eller utveksles ut i drifts-strømmen, og der vil de bli en slags frie selektive logiske felt-
partikler som kan danne mønstre med likeverdige partikler. I drifts-lag som holder lik avstand fra et 
sentrum eller er i et jevnt felt, kan disse partikler danne virvelstrømmer i planet de er i som likner 
vertikale eller horisontale strømmer, mens det i rommet generelt der kreften må utveksles fra alle 
kanter, kan strykeforskjellen være så stor at det dannes kuleformede rotasjonsvirvler, det vi oppfatter 
som atomformer, partikkelformer og himmel-legemer i kosmos. Dette forklarer galaksevirvler, sorte 
hull, soler, kloder og vær-sirkulasjons-fenomener. 

I et jevnt lag så vil sirkulasjonssentrene danne proporsjonalt sammenlignbare utvekslings-
energi-trykk som vi kan finne som Plancks konstant, eller det totale trykkets balanse-forskjeller i 
forhold til hverandre som en konstant proporsjonal styrkeforskjell i et slik jevnt kosmisk trykkfelt. 
Trykk-forskjellen mellom det jevne laget og ut-sirkulasjonene vil danne akselerasjonsbøyninger som 
de gaussiske krumninger med logaritmiske proporsjonale størrelsesforhold til feltvirkningene rundt 
seg, i balanse og bevegelsesbalanse. Det vi si styrke-balanse. Dette er den harmonien, balansen som 
vi normalt ikke kjenner da denne underliggende kraftvirkningen ofte krysser våre behov. Hva vi kaller 
lykke og ulykke. Meningen for mange. 

Hastighets-løkken er et eksempel på hvordan det med hjelp av virvler, spiral-bevegelser og 
sirkulasjoner kan utføre utveksling ved sine tilstøtende kontinuerlige strømninger for at vi får de 
bøyninger som Gauss og Einstein benytter, og er forklaringen på hvordan feltkraften kan klare å få til 
disse retningsendringer i romtiden, eller danne det krumme rommets virknings-baner. Med 
strømningstrykk i balanse og virkninger alle veier der det er differensiering i kraftutvekslingene, så 
vil det virke som en flytende trykkutveksling slik at vi kan se, anse dette, som slik vi kjenner til 
turbulens ellers, bare med litt andre styrker og hastigheter enn i den normale hverdagen, så lenge vi 
tenker på partiklene. Men også store masser i forhold til trykkrommets totale kraftvirkning som vi er 
bundet til. 
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Gauss Planck Løkken 
 

Først: Bøyning, virvler, hastighets-løkken. 
 
 I Differensialkraftens funksjon virker i utgangspunktet, bevegelsen rettlinjet. Det vil si at den 
har utstrekning-faktoren med seg, og vi kan se dette som en volum-isert rett bevegelse. I det 
uendeligheten er begrenset om vi ser denne funksjonen som en vekst-funksjon, så vil bevegelsen 
måtte bøye av, altså kollidere, men kan ikke opphøre eller forsvinne, slik at utvekslinger må skje. 
Dette skjer igjennom at samme vekstfunksjon som bevegelses-utstrekning vokser som et innvendig 
trykk i Differensialkraften og dette gir en total og absolutt tett trykk overalt, men som på grunn av 
bevegelse-faktoren gjør at rombevegelsen starter utvekslinger i like mengder alle veier, altså danner 
ut-sirkulasjoner, der styrken, energiene, formasjonene, tetthetsforskjeller i strømnings-mengder, 
skifter ut i like store mengder motsatte veier.  
 Dette betyr det samme som vi kaller lik mengde kraft og motkraft eller lik mengde bevegelses-
energi og mot-bevegelses-energi. Differensialkraften oppfører seg altså helt likt som de relative rom-
tid-felt-formasjons-bevegelses-energiene, styrkene, altså tettheten på utvekslingen, og kan derfor 
gjøre det samme som naturens formasjoner og proporsjonaliteter som lover og virkninger. 
Utvekslingen skaper slik kun ekvivalente felt. Altså at justering mellom to felt oppfører seg som yin-
yang, at det som mangler i det ene feltet er overskudd i det andre feltet og omvendt, eller fordelt ulikt, 
men i balanse mellom kraft og motkraft i like bevegelses-volum-mengder. 
 Det er umulig å utveksle uten at slik ekvivalens oppstår. At energiene er i overensstemmelse, 
men ikke helt lik mengde energi gjennom feltet, og som vil danne balanserings-mengder mellom 
feltet og preferanseobjekter av til dels selektiv karakter. Se skriv om de selektive partikler dannelse. 
Utenom dette er forskjellen utstrekning og forskjellen bevegelse, og samtidig i kontinuerlig drift i alle 
retninger, trykkvirkning, det samme som at grunnfunksjonen forskjell også er grunn til dannelse av 
en forskjell, 1, og to like og to ulike ut fra samme funksjon, det samme. Men forskjells-funksjonen 
danner da alle de logiske variabler i romtiden, altså uendelig med bevegelses-utveksling-muligheter 
bare det holder seg innenfor balanse-bevegelsens likevekt av volum-bevegelses-formasjoner. 
 Denne ubegrensede enten-eller-funksjonen med alle logiske balansemuligheter kan opptre på 
to måter. Den ene er at det alltid er kontinuitet og sfæriske forhold i bevegelsene slik at formasjonene 
danner heller analoge og kontinuerlige overganger, der logikken er uendelig tett uten grader. Eller 
uendelige med sammenhengende grads-skala i en kontinuerlig bevegelse og virkning. Den andre er 
at preferanser trer tydelig frem som egne sentra, og slik sett kan innta verdier som at en eller begge 
ikke er dannet, eller sender virkning sli vi kan kalle 00, 01, 10, og der begge fungerer i utveksling 
med hverandre som 11. Altså et mer binært og logisk preferansesystem. Men kontinuiteten gjelder de 
begge og i en sammenhengende virkning.  
 Da alt må utveksle betyr dette at de rette, voksende bevegelses-utstrekning-funksjoner i 
differensialfunksjonen tvinges i kollisjon da uendeligheten ikke kan vokse mer, og ekspansjons-
kraften fungerer som utveksling alle veier innvendig slik at alle rette strekninger inngår før eller 
senere i en krumning-grad. De kan likeledes utjevnes i trykk-retninger slik at vi får tilbake en ganske 
rettlinjet jevnt felt-landskap.  Men aldri absolutt rettlinjet. Selv om denne retning krysses overalt. Og 
er der sett som den minste del av egenskapen. Men utvekslinger har ingen grense nedover og oppover 
i størrelser. 
 Vi vil der en utveksling er absolutt, det vil si klemmes inn i en sirkel-bevegelse der like mye 
som gikk inn kommer ut igjen, som i en virvel, så vil den absolutte balanse mellom den rette 
strekningen, den vannrette, og den kollisjons-rettede, altså vannrette, fungere som en absolutt sirkel, 
eller sirkulerende virvel-formasjon.  
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 Dette viser at balansen mellom de rette bevegelse og de kolliderende bevegelser er 
sirkelbevegelsen. Det er noe å tenke på ved en orkan, en virvelvind, en galakse sine bevegelser. Men 
er trykket likt fra alle kanter vil en slik utveksling ta form som en roterende kuleform, ingen annen 
utvei.  
 I og med at ulike trykkvirvler kan påvirke r og rom-felt-retningene kan vi nesten alle 
forskjellige former av krumninger og ovaler og formasjoner på felt, men innenfor balanseområdet. 
Det betyr at vi kan benytte pi nærmest på både ovale former og på trekantformer, uten at virkning-
feltet behøver å gi feil beregning av de utvekslende mengder. Men det er ut-sirkulasjonene og 
virvelbevegelsene som bestemmer at dette lar seg gjøre, og som er den faktiske virkningen, at om 
ingen andre feltvirkninger stopper denne prosessen så inntar dette perfekte virvler og rom-virvle-
kuler. 
 Vi skal derfor først se på selve sirkelen, i utgangspunktet den minste mulige av slike, 
representativ for alle. Vi kan tenke oss en gitt bevegelses-strekning eller en tråd. Fryser vi en 
bevegelses-strekning, for eksempel en bil med et langt slepetau, og samme slepetau med en løkke på, 
så vil en fryst bevegelse-utstrekning se slik ut lik en tråd. 
 At har vi en tråd som er 1 meter lang mellom punkt a og b, så stemmer dette også for en 
bevegelselengde som er en meter. Om vi lager en sirkelrund løkke som er 10 cm i diameter, så vil nå 
31,4 centimeter brukes til denne sirkelen og strekningen av hele tråden mellom a og b vil nå kun 
rekke 68,6 centimeter frem til neste punkt. Dette betyr at lengden har blitt forkortet i den rette 
strekning-veien. Det samme gjelder for bevegelse-tråden, retningen.  
 Sirkelen virker slik forkortende på strekningen, og den virker kortere i forhold til a og b, og 
vi trenger mer tråd for å nå frem. Det betyr at lengden har blitt tregere om vi sammenligner med 
bevegelses-lengder, og samtidig at tiden har blitt lengre for å nå frem til punkt b. Altså er hastighets-
løkken årsak til at vi har fått treghet og tids-forsinkelse. 
 Vi kan nå tenke oss at denne hastighets-løkken kan utvide seg og trekke seg sammen som da 
tilsvarer at mengden er avgjørende for om noe går tregere eller fortere, eller øker og minsker tids-
forsinkelsen. Kort sag det samme som en type akselerasjon eller retardasjon. Om vi ytterligere kan 
tenke oss at denne tråden med sirkel på, eller en bevegelses-strømnings-lengde i en elv har en slik 
virvel, så kan vi se for oss at sirkelen henger igjen, og at det virker som denne sirkelen beveger seg 
bakover.  
 I andre tilfeller om strømningen bremser opp kan vi tenke oss at denne sirkelen ruller noe 
fremover. Sirkelen kan ha samme størrelse, og er alt balansert kan den virke som den står stille eller 
at den beveger seg fremover, eller bakover på linjen og samtidig finne det i tillegg mulighet for at 
samme sirkel ved årsak av mengder utenfra kan minske eller øke i størrelse. Dermed har vi to typer 
akselerasjons-muligheter og retardasjons-muligheter.  
 Den ene er uten tetthetsendringer i omgivelsene og den andre med tetthetsendringer i 
omgivelsene. Dette betyr at det er to ting som bestemmer treghet og tids-forsinkelsen, og det er 
mengden om-givende trykk der andre objekter er med i bildet eller andre feltlinjer, kraft, og at det er 
formen som kan være konstant mens den ruller frem og tilbake eller at strømningen løkken består av 
øker i hastighet eller synker i hastighet.  
 I ett felt betyr dette at om det er et jevnt felt med slike løkker i, så vil differensialkraftens 
funksjon tilsi at det er et konstant forhold proporsjonalt mellom bevegelses-mengdene og det jevne 
balansetrykket. Dette gjelder uansett om omliggende trykk består av bare rettere linjefelt, eller om 
samme felt består av en indre jevn mengde turbulens-sirkulasjoner selv, altså hastighet-løkker som 
danner trykkforskjeller i det landskapet som preferanseobjekter slik som tråden og sirkulasjonen til 
et objekt har av slike feltlinjer.  
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 Blir det en løkke, en slags virvel, så betyr dette at noe påvirker fra andre kanter, kollisjoner 
eller trykk fra siden, krumninger. Vi kan lett se for oss at en mengde ulike trykk i samme plan møtes 
i et område og danner en større virvel. Om trykket blir for stort, kan dette ikke komme ut annen vei 
enn at det må utveksle i romme over og under virvelen, og vi får det vi kan kalle en bølge eller en 
virvelstorm som vannvirvel i et sluk, eller en tornado.  
 Poenget er at balansen kommer på plass i en allerede ferdig balansert energimengde som er 
isolert og likedan aktiv i energi overalt i det lands-skapet det befinner seg i, og der hastigheten er den 
ene og samme for alle enheter av strekning som tilbakelegges inne i sirkler eller i rette strekk. Altså 
proporsjonale forhold om det er balanse.  
 Igjen så vil også sirkulasjoner av trykk-retning som er lik fra alle kanter danne en balansert 
virvel-kule som ser ut som en kule. Dette blir da en rotasjons-kule, en utvekslings-kule. Dette er 
årsaken til partikler og klodenes sirkelrunde former. Lik bevegelses-utveksling og lik balanse. Igjen 
så vil mengden som kommer inn i en virvel og som går ut av en virvel være likedan, men det vil 
oppstå forskjell på virkningen ut fra hvor fort eller sakte noe går i forhold til strømmen.  
 Dette betyr at endrer du et legemes hastighet så endrer du også treghet-fordelingen in og ut i 
forhold til retningen med eller mot den strømmen balanseobjektene finnes i, og det danner da 
trykkforskjell og antitrykkforskjell, altså forskjellen på vakuum og trykk-partikler, som igjen betyr at 
virvel-retningen på disse blir forskjellige i strømmen. Den ene virvelen og kulen taper seg, den andre 
virvlene eller kulen vinner seg.  
 Dette betyr at tregheten øker eller minsker og at tidsfaktoren øker eller minker, altså om 
massen øker eller minsker ved bevegelse av et objekt. I vårt landskap øker massen når vi øker 
hastigheten fordi vi a: Strammer i rom-feltets utvekslings-linjer, og b at motstanden i rommet betyr 
høyere tetthet for objektet. Et slik legeme kan trekke seg sammen i sirkulasjonen og samtidig altså at 
meteren blir kortere og tiden går saktere sammenlignet med hastighets-løkker av større mengder 
utvekslings-linjer. 
 I sentrum av slike objekter, hastighets-løkkene, og om det er flere hastighets-løkker, så vil vi 
få en balansert utveksling som krever en del av denne energien inn og ut for å fylle sirkelen eller 
mengden sirkler der inne i objektet. Denne kan ikke være med i den ytre aktiviteten. Men i hver sirkel 
vi kan tegne fra utenfor et objekt og innover mot sentrum vil vi finne samme mengde energi i hvert 
felt, selv om størrelsen på flaten til tettheten er 4 ganger mindre halvveis lenger inn og 4 ganger så 
tett. Og øker fire ganger for hver halvering avstand innover, likedan som en bil som bremser like langt 
fra et sentrum av en kule, vil få fire ganger så lang bremselengde for hver dobling av hastighet.  
 Dette tilsvarer både ohms lov, trykklovene og spenning-lovene, effektlovene og tids- og 
treghet-forsinkelsen i fysiske hendelser. Ved trykk og balanse også temperaturene! Frekvensene. Da 
sirkulasjonen i sentrum ikke kan delta i selve frekventeringen utenfor sirkelen, så vil denne balanse-
energien oppveie sine frekvensenergier her og utad vil vi finne kun den resterende vekslingen mellom 
elektromagnetiske frekvens og gravitasjonen som sammen danner frekvens-spillet mellom to vegger 
sin balansestyrke. Nøytraltrykket i rommet, ut fra forholdet til objektene som er dannet av samme 
felt.  
 Nå kan Planck regne ut frekvensen og finne at noe masse-gravitasjons-energi, utveksling-
energi mangler i forhold til en målt mengde vektøkning eller styrke av det som utføres i et 
eksperiment. Og denne summer er Einsteins E=mcc. Og Planck får altså ar E er lik hv, frekvens-
energi ganger, eller pluss den manglende energi-ytelsen i frekvensen som går med til indre 
balanseenergi i utvekslingen.  
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 Lengden på dette strekket, og utveksling-sirkelens størrelse kan godt beregnes lignende et litt 
vagt forsøk slik som med Higgs-partikkelen, som viser en vekselpåvirket partikkel-frustrasjon, og 
eller som Black-Hole-teorien der lys-hastighet-lignende energi kommer i balanse og sirkulasjon med 
gravitasjons-trykket, og her har de lykkes med en utveksling-faktor ved å bruke tiltrekning-
konstanten, balansen, mellom to gravitasjons-legemer, Newtons store G-konstant-faktor.  
 Jeg melder  pass, da dette er beregninger som stort sett disse matematiker og fysikere virkelig 
er eksperter på, slik at nøyaktighetsgraden til balansen til planck-konstant-energi-størrelsen og til 
lignende felt-utveksling i rom-felttrykkets turbulens-strømninger inn og ut i retning av objektet, er 
slik som vi kan benytte plancken på.  
 Grunnen er at felt og partikkel som hastighets-løkker må tilpasse seg hverandre Og da får vi 
at den mengden som to partikler eller et trykk øker, vil være likt med at det klemmer mest over 
partikkelen og mer tyter ut i rom-feltet rundt partikkelen. Når da balansen er utlignet så stemmer det 
med at partikkelens planck-størrelse og feltlinjene inn fra gravitasjons-rommet, er fordelt så det 
stemmer med planckens størrelse, slik at vi kan bruke og må bruke plancken enn så lenge for å 
beregne hvordan feltstyrken og partikkelen øker i en jevn fordeling av energien, noe som gjelder for 
partikler og sorte hull.  
 En sammen-klaps av to virvler vil gi mindre omkrets og en tykkere tetthet-bredde-styrke inn 
i virvelen. Altså fordelt over lengre avstand og bredde på vei inn mot en slik hendelse. Kollapsen vil 
danne en sterk utligning av gravitasjon- og lys-lignende effekter som energi, der dette utlignes ut fra 
hele objektet sfærisk som en slik gravitasjon-bølge som Einstein nevner og hans formler sier om 
hvilke energier som virker over hvilken avstand her.  
 Nettopp dette er det som er oppdagelsen av de første gravitasjon-bølger fra 2015-16, fra Ligo-
eksperimentet. Og 2 år etter, at to nøytronstjerner kolliderte og ga både gravitasjon-bølger og lys liker 
frem til oss som viste at gravitasjons-turbulensen og lys-frekvensen beveger seg med samme trykk-
hastighet gjennom rommet som en bekreftelse på et jevnt balansert gravitasjons-rom-feltlandskap. 
 Hva mangler da! Men ja: Hastighets-løkken forklarer treghet og tids-forsinkelse og i en god 
grad planck-trykkets massesirkulasjon og energi-proporsjonale forhold. Fordi når frekvensen i lys, 
elektroner og trykkmengden til gravitasjons-objekter, partikler og elektroner og protoner og 
antiartikler øker og synker så øker og synker planck-trykket i samme grad proporsjonalt over hele 
universet liksom i alle jordiske partikkel-eksperimenter. 
 Vi har da kommet til de gaussiske krumninger og hva hastighets-løkken forårsaker her.  
Om rettere mindre bøyninger og om krappere bøyninger av feltlinjer. Gauss krumning-beregning, og 
Einsteins utslåtte armer om hvordan de har klart å bøye seg gjennom trykket. Einstein sier her: Bare 
regn, blås i definisjoner av rett linje og punktet og benytt tilnærmingen og målingen. 
 Gauss foretar seg observasjon og beregninger av krumning-mønstre når du rører i grøten din. 
Lignende forholdet av ulike trykk-retninger og virkninger har vi når metaller utvider seg på grunn av 
varme, eller smelter, at slike buler ut eller lager krumning-mønstre alt etter hvor fast områdene er 
rundt det oppvarmede stedet. Også i vannvirvler blir det langt mere proporsjonale sirkulasjoner eller 
spirallignende mønstre.  
 Gauss går inn med det vi kan proporsjonale faste endringer ut fra trykkene, og som blir en 
slags logaritmiske stadier, proporsjoner. Han klarer vel tildels å lage en del formler basert på at de 
rettere strømninger går inn mot objektets sirkulasjon-dreininger til en viss grad. Men hvordan og når, 
skal man forklare at bøyningene skjer.  
 I proporsjonale og logaritmiske forhold må Gauss tenke seg flater, der han mener at i gitte 
avstander så skjer det en bråere bøyning, og dermed lager han små punkter med et tenkt indre 
flatinnhold for beregninger av en viss bøyning-kurve som passer med de større lengdenes mer like 
nivåer av krumningene.  
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 Dette har Einstein g Lorentz glede av. Men forklaringen passer ikke til alt heller. Forklaringen 
gir ikke en funksjons-forklaring til det som hender. Og Einstein må benytte dette til hele rom-kule-
former, og slett ikke bare flatere objekter eller overflate-forskjeller med ulike dybder i et visst plan. 
Slik som en meter dyp virvel i en havstrøm.  
 Einstein finner ut at ikke behøver å tenke på årsaken, bare benytte logaritmer og tilnærmings-
beregninger og der på bare regne. Lovløs regning som sammenlignings-prosjekt av form og 
bevegelses-virkning. Eller om vi vil basert på styrke og tyngde/masse-gravitasjon over tid. Poenget 
er at de gaussiske feltlinjene sett fra min side betyr at det er krumninger av de mer rette strekninger 
og innover mot eventuelle sirkulasjoner, eller passering av slike et stykke unna der slike bevegelser 
kan rette seg ut igjen i mer rettlinjet bevegelses-retning.  
 Både Lorentz og Einstein er klar over at de undersøker kuler og virvler, også Plank. Alle 
fysikere er mer eller mindre oppmerksomme på dette. Men da Einstein finner ut at objektenes frmer 
og krefter, tetthet, stemmer over-ens fra alle kanter i rommet som form og lov-virkning, vil han 
bestemt bruke natur-formene som direkte eksempler og senter-orienterte objekter. Han finner ganske 
snart ut at noe ikke stemmer med bare den singulære og spesielle relativitets-teorien.  
 Objektene endrer virkningstyrkene i hverandre og slik Planck fremstiller, så klarer Einstein 
og kombinere partiklers masse-treghet ved økende hastighet i formelen til Lorentz med forskjellen i 
frekvens og planck-massen hos Planck, mot den total-energien massen har i forhold til lys og 
gravitasjon, og finner formelen E=mcc, og at konstant hastighet, lyshastigheten og gravitasjons lik 
akselerasjon, at dette kan brukes til beregning av felt-styrke-virkningene av objekter i rommet 
samtidig som det bestemmer de fysiske lover med tidskonstant-faktorene fordelt mellom objektenes 
virkning på hverandre.  
 At der masse taper energi i samlingen av slike, finnes igjen i feltenergien til rommet rundt 
objektet. Gravitasjonen deltar altså i energimengdene og frekvensmengdene. Høyere energitrykk, lys-
frekvensen øker, massetettheten øker. Og tids-tregheten øker med masse-økningen. 
 Det er flere sider av dette, faktorer som kan nevnes, men naturformene og lovene og 
bevegelses-retningene faller nå sammen med energi-summene. Mellom den rette linje og 
sirkulasjons-utvekslingen finner vi de gaussiske krumninger, inn-krumning og ut-krumning, 
bøyningene og tetthetsforskjellene proporsjonalt med de fysiske formler. 
 Men sentrums-objekter og feltlinjene til gravitasjons-rommet er ikke dermed fritt fra virvler 
og virkninger, hastighets-løkker og krumninger og dermed balanseutvekslinger selv om det ikke bare 
er gjennom ren sirkulasjon. 
 Om gaussiske og hastighets-løkke forhold i rommet og i bøyninger. Istedet for gaussiske flater 
innfører jeg bøyninger gjennom utveksling av virvler, turbulens og hastighets-løkker langs de 
krumningene som foregår. Vi har lest om hastighets-løkken og forstår derfor fort at deres fleksibilitet 
lett løser bøyning-muligheten av både krappe og slakke krumninger, og at dette blir brått kraftigere i 
det vi nærmer oss det jeg har kalt partiklenes fossa, det vil si området mellom der rom-feltet dominerer 
og der partikkelfeltet dominerer virkning-rommet.  
 Her har vi de proporsjonale forholdene som holder nettopp denne stigningen der tettheten er 
jevnt økende med kvadratet av arealet og den omvendte square-rot-formelen, altså en spredning som 
gir lik energi samlet uansett hvor stor eller liten flate denne energien fordeles over.  
 Og det samme skjer med gravitasjons-turbulensen i rommet, at bøyninger er avhengig av og 
utveksling-balanse som skal tilbake til partikkel-balanseområdet går gjennom turbulens balansert 
med uroen til det partikkel som har blitt uroet, og at det dannes balansesystem av avstand mellom 
partikler som i magnetiske legemer og ioner, og magnetisme og det som skjer med partikkel-energi-
omvandling og balanse, ubalanse i kjerne-plassering og i kjernepartikler. Det samme skjer i partikler 
som omdannes til kvarker, men de må utveksle innenfor et fast balanse-rom som er et virvel-rom, og 
derfor at de ulike varianter dannes av energimengdene som splittes.  
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 Kvarkene og balanserommet. 
 
 Plancken er altså som frekvensenergien, en energisk mengde som øker og minsker 
proporsjonalt mellom rom-trykket og utveksling-sirkulasjonen som er en ut-balansering-sirkulasjon 
vi kan kalle formen. Denne formen er da altså ett balansert preferanse-forhold i samme feltkraft. Når 
vi snakker om lyset og dets frekvens på vandring som trykkbølge gjennom rommet så betyr dette at 
det er like mengder inn og ut, at lyset holder seg forholdsvis konstant i energi om det ikke utsettes for 
ytterlige trykk, eller minskning av dette. Det betyr altså at masse-gravitasjon inn og ut er likevekt og 
at vi derfor ikke merker noen egentlig gravitasjons som overskudd.  
 Men plancken og energien kan beregnes om til masse-gravitasjon, og at dermed hvilken energi 
som vi finner i formen til partikkelen i sentrum, som inneholder nettopp balanseenergien med rommet. 
Vi vil ikke merke forskjellen spesielt i denne radio-bølge-formen annet lignende som både 
antipartikkel og partikkel annet enn at begge drives likedan med mengde inn og ut, der den ene går 
fra oss som energi og den andre mot oss som energi og begge vil vise om et objekt går fra oss eller 
mot oss. Altså slik at det er et bølgestrekk eller bølge-forkortelse på frekvens-bølgen til partikkelen.  
 Der inngående feltlinjer kan virke som anti-energi, der er det lik mengde ut igjen som energi, 
og omvendt. Energiforholdet holdes altså balansert og med et visst trykk. Lyset kan ikke tape seg helt 
uten å gå over i gravitasjonsrommets turbulens-energi og det samme gjelder for partikler so utligner 
hverandre. Men i et balansert energilandskap opprettholdes dette oftest som at lys-energi kommer til 
eller går fra område som balanseutjevning i alle retninger.  
 Ofte i en eller to bestemte retninger, der to oftest er det vi kaller parr-partikkelfordeling, likt 
Bohr sine eksempler. Det er først når vi forstyrrer de ferdig balanserte posisjoner at vi tvinger frem 
parr-partikler konstant. I mange andre tilfeller der vi gjør noe, eller ingen forstyrrer, så kan et 
partikkel, en kjerne eller et elektron sende ut lys uten at det dannes mot-partikler, selv om det dannes 
mot-felt-virkninger. 
 Helt klart. Hastighets-løkken, at om der er jevnt trykk, så vil partiklers planck og frekvens øke 
proporsjonalt med trykk-endringen. Altså vil også de forskjellige partiklers masse eller kule, virvel, 
felt-utveksling-sentrum sin energi og det øvrige virknings-feltet til partikkelen øke og minske i takt 
med hverandre med størrelsen av massen eller energien partikkelen har. Plancken er som resten av 
partikkelen, den samme proporsjonale balanse-mengden energi pr partikkel og pr trykkendring i 
rommet. Og partiklene og rom-energien vil klemmes likt som endring i hvor mye som tytes balansert 
ut i feltet og ut av partiklene og omvendt om trykket letter, inn igjen i partikkelen, men kun inntil 
balansetrykket i rommet ikke kan øke mer. Da vil partiklene splitte seg. 
 Disse hastighets-løkkevirvlene er de som dannes også i motsatt retning når gravitasjons-
mengder kommer i overtrykk og at det er derfor at sorte hull inne i slike mengder produserer en 
mengde mot-virvler som antipartikler, og til slutt at det dannes motvirkende elektromagnetiske felt, 
en elektrodynamo som disse partikler og antipartikler skytes ut i gjennom en spolelignende sylinder 
i sentrum i retning mot det sorte hullets ofte galakse-rettede poler.  
 Til og med rom-gravitasjonen på innsiden av denne rom-virvlene er under overtrykk og er 
med å danne slike mot-virvler, altså antipartikler, eller anti-gravitasjon. Slik danner de Hawking-
strålingen. Og summen av alle disse funnene gjør vel sitt til at den generelle relativitetsteorien kunne 
overføres på de inter-galaktiske forhold, slik Hawking gjorde dette gjennom beregninger, og 
konsekvens-analyser. Teoretisk matematiske fysikk-beregninger. 
 Obs. Planck-verdien er i likevekt med hva som skal gå inn og gå ut, og slik i balanse. Men 
den energien som går inn i omløpet og ut igjen, har jevn tilstrømning, altså en graviterende effekt, og 
er derfor den massen og gravitasjonen som skal til for å ha planck-verdien. Balansen mellom rommet 
og utvekslingens indre motstand av den samme romkraften, og slik danner planck-masse-kulen. 
Samlet styrke pr sirkulasjonsavstand inn og i sentrum skal være like, og vise avstand til sentrum. 
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 I lys virker det litt annerledes fordi dette virker som en mer vertikal, og graviterer i likevekt 
begge veier som flatklemt virvel i forhold til andre partikler som har kule-form og graviterer alle veier 
i rommet. Masse-energien blir vanskelig å spore utenom frekvensenergien, og planck-verdien. Først 
når denne energien treffer noe vil den tilkjennegi styrken som en total energimengde, som fremdeles 
må regnes ut med planckens balanse-energi i sentrum av objektet. Det er slik sett riktig at Dirac 
omgjør 4 fjerde-dels pi om til et helt omløp. Ett spinn, men som også er partikkelform-utvekslingen. 
En balanse-rotasjon mellom likeverdige trykk fra alle kanter, og lys i vertikale retninger. 
 En sak som forbauser meg ganske sterkt, er at intet og alt, tilsvarer en absolutt kraft, nær sagt 
likt med en energi som skal fordele seg over ett punkt, en uendelig eller absolutt total kraft, som slik 
sett kan være hardere enn noe materiale vi kjenner i styrke. Men om denne har tilsvarende bevegelses-
funksjon så vil en slik kunne utveksle og som kontinuerlig funksjon ville den virke flytende.  
 Vi kan si det slik at vi kan se for oss overtrykk som sorte hull, nøytronstjerner, der massen 
omtrent er klemt sammen til lys-tetthet, og så har vi de faste stoffers aggregat-tilstand og de flytende 
stoffers aggregat-tilstand, og de gass-flyktige aggregat-tilstander, av de samme stoffene, like så som 
i sorte hull. Lyset og elektroner formidler energi mellom gravitasjons-feltrommet og partiklene, og 
slik sett bør man se gravitasjonsfeltet som en aggregat-tilstand. Og det er det nok.  
 Men i likhet med sorte hull, eller der gasser kan virke mer flytende og tynnere enn det flytende 
aggregat har, er, så vil elektromagnetiske felt og gravitasjon som korresponderer med hverandre, fint 
kunne vise til at gravitasjonen virker tynnere, og mer flytende, men dermed også mer tett. Den kan 
være enormt tett, og ha stor styrke, selv om vi ikke merker det så godt fordi den er balansert og ikke 
har virvelformer av den størrelse som det partikkel-aggregat-tilstandene har. Men vi henger i rom. 
 Når partikler holdes i stabil form i gjennomsnitts-nøytral gravitasjon, og Einstein, Dirac og 
Hawking beregner at vakuum og trykk og deres relativitet er slik som de har funnet ut, at partiklene 
og deres samelede energier i universet eller i et lokalt miljø i forhold til likedanne partikler, har en 
relativt konstant verdi:  
 At partikkelfordelingen og litenheten til partikler tilsvarer at det universelle kosmiske rom 
kun i gjennomsnitt har 4-16 Helium-atomer i hver kubikkmeter rom, og oppfører seg som roterende 
virvler, partikler:  
 At de da i stedet for bare kraft og mot-kraft i samme miljønivå, ikke ser at dette er små virvler 
i dette gjennomsnittstrykket, som igjen bare kan bety at de er under et enormt, enormt overtrykk. Til 
det ekvivalente energisystemet så markeres dette hverken av Einstein, Dirac eller Hawking, noe som 
ville gitt ganske stor forståelse av boblene nederst i kjelen som er likedanne, eller at det dannes så 
små virvler i et balansert feltlandskap. Om det ikke er det de mener med emulgerende varme-energi. 
 Det legges ikke vekt på at vi da ville fått slike partikler om det var balanse på bunnen av et 
enormt overtrykk.  Men: Dette var ikke observasjons-data i første omgang, og lignet for mye på en 
mer ubestemt eter-kraft, eter-substans. De 3 nevnte fysikere her har som Einstein, en slags uro, et 
kaos, en slags tilfeldighetenes balanse, som årsak til virkning og bevegelse, og som i og for seg kunne 
gitt liknende kraft og motkraft-tilstander, men allikevel er et brokete system uten en virkning-
funksjon-faktor vi kjenner:   
 Einstein sier at han ikke vet hva gravitasjon er likedan som Newton, ubegripelig. Dirac følger 
ikke den tråden, men like-vekten. Begge tilstander kan gjerne finnes. Men balansen er slik Bohr 
mener, absolutt, og ut fra et ekvivalent energi-syn med en nøytral balanse-likevekt, en linje eller et 
fast trykk i rommet med kraft-motkraft. Så tegner han opp sine virvler og mot-virvler som partikkel 
og antipartikkel og får det til å stemme, og starter kvante-fysikkens eksperimentelle fase, og som 
bekreftes med Curies datter i 1934 med oppdagelsen av positroner.  
 Men å få Dirac til å legge frem en teori om kaos eller kosmos, eller en virkefunksjon til dette, 
eller i det minste en funksjons-teori for felt og partikler i overordnet skala, så har heller ikke Dirac 
annet å si enn at gravitasjonen er ufattelig. At de ikke forstår virkningsstyrken, funksjonen. 
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 Når Hawking heller ikke gjør dette, og samtidig sier at han tror at forhold som vi lurer på har 
noe med gravitasjonene å gjøre, så viser han at han ikke forstår denne sitt virkning-opphav fra et 
funksjons-virkende grunnlag. Det kan se ut som at han vakler mellom om de er en kosmisk eller 
kaotisk grunn, og hans beskrivelse av uro-funksjonen i alt, ble av han selv og andre klassifisert som 
kaos. Men her har vi funnet likevekt i energier med E=mcc. Så svaret er ubestemt. Hawking sier 
også at han ikke forstår gravitasjonens grunnlag, at den kan fungere eller er her, hva som driver 
denne. Hawking kaster sin singularitets-teori i bytte mot en asymmetrisk virkefunksjon som Einstein. 
 Dette betyr at punktet og sirkelen heller må byttes ut med en balansert virvel-utveksling i 
partikler, himmelobjekter, i big-bang om denne er tilfelle. Her mener jeg differensialkraften, altså 
forandrings-kraften, har vist til en funksjon som nettopp danner ut-differensierende drifts-felt som 
logisk oppfører seg slik og lovmessig er i overensstemmelse med gravitasjonen og partikkel-
energiens oppførsel. 
 Og den peker på at det er et enormt overtrykk som de ekvivalente bevegelsene står under, at 
vårt gravitasjonsfelt er ett drifts-felt, en fluks i dette enorme overtrykket og at mer eller mindre 
selektive virkninger som partikkeldannelser vi kjenner oppstår i dette som ekvivalente energier. 
 Visst virker dette emergerende, friksjon, temperatur, men det trengs ikke mere masse om det 
i forhold til strømningsretningen er slik at galakser forsøker å stille seg på høy-kant eller vertikalt i 
fartsretningen. Da tvinges utvekslingene til å stramme inn beltet for gravitasjonens samtids-
utveksling i balanse-sentrumet til objektene, og de ytterst-løpende stjernene får hardest medfart, som 
kan tvinge dem innover igjen som igjen kan øke farten deres i banen som en balansering av inn-
klemmingen. Her kan strømningsretning i gravitasjonen være avgjørende eller retningens felt-
utveksling med feltene som det kosmiske rommet vårt utveksler med. Har ingen data her. 
 Å finne ut av dette er metodisk å sette knappenåler med farger på det store univers-kartets 
tetthetsområder, varmeområder, som bør vises romslig holografisk og ikke som en planflat dott-
plotter. Men om vi kan omregne dette til masse-energi-forhold der innstramninger og utvekslinger 
virker, så er det ikke definitivt en umulig tanke at vi kan beregne hvor massevirkninger finnes, og 
mindre tetthetsområder i det feltet som utvidelsen utveksler med.  

Også ett halvt sovende rolig rom vil likedan virke i om det er en utveksling mellom et felt 
innenfor og utenfor, eller ovenfor og under dette. De teoriene som har dekning for at energiforholdet 
kan holde seg ved hjelp av slike trinn som Black-Hole-teorien sier, kan mulig være ett svar nok som 
beregning. Akkurat nå er det en passiv periode ser det ut til i slike spørsmål.  
 De indre felt-forhold mellom massenes ekvivalente energiutvekslinger holder seg til E=mcc 
allikevel. En slik vertikal-lignende utveksling-mengde kan virke masse-økende, uten at å endre 
totalmassen i galaksen, men at det omliggende trykket er forbipasserende lokalt og at massen kun 
gjelder for utvekslingen gjennom feltet vårt, mellom to felt som utveksler energi. Vi tvinges til en 
rekke gjetninger på grunn av at målingen, adferden, viser oss noe, en type fakta, observasjon, men 
der vi først og fremst ikke har en relevant forklaring. Vi påstår da lett, at slik er disse forholdene, som 
senere viser seg å være styrt av en annen prosess enn slik fakta gir inntrykk av det er. Det gjelder både 
i biologien og fysikken. Og bevissthetsforhold så klart! 
 Det samme gjelder for overtrykket der ferdige balanserte partikler skal spaltes slik som i 
CERN. Derfor kan de ikke forlate skuta, og deres virvler og om vi vil kvante-fysisk oppførsel, 
beholdes innenfor et isolert trykk-balansevirvelrom, og være i det vi kan kalle et normalt logisk og 
energisk forhold til gravitasjons-teori og relativitetsteori.  
 De kommer ikke ut av virvlene og danner pakkeløsninger med virvler og mot-virvler som 
denne rett frem og de to sidevirvlene som slår ut i ulik virvel-retning, og fort danner en gravitasjons-
utvekslende balanse men som tilbakeføres til sentrum der feltene smelter samme til den opprinnelige 
kula. Det samme skjer med mesonet, at det siver over til protonet fordi universet ikke rekker å snu 
polene sine og da må den roterende kjernen ordne balansen lokalt hvor på meson-størrelsen som 
graviterende mengde liknende elektronet derfor overføres mellom nøytron og proton i en jevn takt 
eller i forhold til balansen til rommet rundt seg. 
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 Krumninger og tiltrekninger skaper friksjon og en forsinkelse. Eller høyere treghet i alle 
objekter, også lysets, mens forholdet mellom lys-energi og masse vil oppfatte lys-hastigheten som 
konstant.  
 Alle gaussiske krumspring vil gi en treghet i forhold til den rette bevegelses-strekning, og det 
vil også tvinning av en allerede eksisterende masse. Bøyning av retning vil gi en friksjon, slik at 
krumning gir treghet. At lys- og elektron-frekvensen øker. Og minsker ved utslipp fra friksjons-
området. 
  
  

 Hva er gravitasjonen og gravitasjonsfeltet:  
Gravitasjon, fallkraft, tiltrekningskraft, senere gyldig for fra-støting og anti-gravitasjonskraft??? 
 
 Først og fremst er det kosmisk kraft. eller energi-felt, ett ekvivalent strømnings-felt som har 
skilt seg ut av en annen større hoved-felt-masse, eller en samling av flere slike felt til et større felt. 
Disse felt er ekvivalente, altså innehar spenningsforskjeller, men er så absolutte balanserte som mulig 
slik at indre utvekslinger kun er en nødvendig dannelse av overtrykk og undertrykk som kan være 
ganske små, i ett felt med store strekninger kosmisk med et ganske likedan gjennomsnitts-trykk, et 
jevnere nøytraltrykk uten spesielt mange slike mindre utvekslinger som ett gjennomsnitt i trykket.  
 Altså kan vi regne det kosmiske feltets egenartede strømning, og ekvivalens-grad som et 
nøytralt balansert felt. Og det kan oppstå preferanser i dette med ganske like jevne størrelser som 
minimale og maksimale partikler i forhold til balansetrykket. Gravitasjon er når slike overskudd og 
underskudd i balansen er nødvendig for balansen, og derfor danner slike. Konsekvensen er at vi får 
disse tiltreknings-partiklene, at feltstrømmen svinger inn i utveksling-soner som er balanse-
utvekslinger. Og den drifts-kraften dette har og virkningen på andre slike objekter virker inn mot 
senteret eller tyngdepunktene som er aktuelle for slike objekter.  
 Det virker innover i mot objektet, og vi kaller det fallkraft eller gravitasjonskraft. Men det er 
den samme kraften som er i nøytral-strømnings-feltet som har skilt seg ut som et større landskap fra 
over-dominerende feltstrømmer. Er selv et balansefelt. Vi flytter derfor navnet fra denne 
gravitasjonen, fallkraften lenger utenfor objektet, til rom-feltet som det også virker i, og slik sett har 
vi fått begrepet gravitasjons-kraft-rommet. Og det selv om det ikke egentlig graviterer, tiltrekker, men 
det har jo uansett en retning som oftest handler om det samme i en større målestokk. 
 Når trykket er ganske jevnt i det utskilte kosmiske gravitasjonsfeltet, betyr det at det er 
spenningsforskjell mellom de forskjellige retninger av felt som utveksler gjennom det kosmiske feltet, 
og som et ganske jevnt felt, vil det gå en jevn balansert trykkvirvel-turbulens gjennom hele det 
kosmiske gravitasjonsrommets likevekts-trykk. Det har altså et indre energi-trykk som er 
sammenlignbart med trykkforskjellene som det har oppstått fra, som forskjell mellom feltretninger, 
og vil også ha en proporsjonal energi-forskjell til partikkel-landskapets samlede energimasse i 
likedanne volum som dette.  
 Men i differensialkraften er det utskilte feltet, gravitasjons-rommet og de objekter som dannes 
som balanse-trykk med fleksible bevegelse-muligheter i dette rommet for ulike balanse-stillinger ofte 
regulert gjennom farten et objekt har eller hvor mye som er samlet av slike partikler. Så gravitasjonen 
er en utveksling og balanse-trykk-virkende utveksling som derfor skaper gravitasjonen som partikler, 
og er grunnen til at vi har gravitasjon.  
 Det kan ligne en virvel i vann eller orkan, at vi ser sirkelbalansen, selv om vi regner orkanen 
som kaos. Poenget er at det feltet vi kaller gravitasjonsrom virker og er styrt, og er utskilt av 
differensial-kraftens rom-tid-funksjon. Differensialkraften skiller ut gravitasjonsfelt og 
gravitasjons-feltet oppretter det av utvekslinger som partikler som utjevner mottrykket til det 
utenforliggende rom-feltet, som også er et utvekslingsfelt av differensialkraftens funksjon. 
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 Gravitasjonsfelt er utskilte felt fra en større kraft-motkraft-funksjon, feltfunksjon, som igjen 
har Differensial-kraftens funksjon som grunnlag for slik virksomhet. Men i og med at gravitasjons-
kraften, gravitasjonen, selv er del av gravitasjons-rom-kraften har den sin indre virkningsstyrke 
likedan, og som kan balansere utvekslinger lokalt, blant annet som selektive logiske kombinasjons-
muligheter som gir samme balanse-forhold. I og for seg helt enormt enestående. Dette gir en balanse 
mellom gravitasjon og energi, en balanse mellom gravitasjon og lys-energi-hastigheter, trykket i 
rommet rundt og det indre som del av samme trykkrom.  

At planckformen viser der overtrykk og undertrykk er i likevekt for utvekslingen som 
partikkelformens kule-form dannes av. Utvekslingen som partikkeldannelse presser seg inn inntil 
trykkrommets motstand er i likevekt innenfra og utenfra for denne rette trykkbalansen til 
utvekslingspartikkelen. Og her er frekvens og planckmasse i trykkbalanse med hverandre og derfor 
også proporsjonale trykkstørrelser.  

Det som ikke er i utvekslingskulen vibrerer som balanseenergi mot rommet, fordi det er en 
balansert skvisende effekt fra trykkrommet og dets jevne turbulens. Overbelastning vil endre, splitte, 
sammensmelte slike ladninger i kompromiss med romfeltet rundt de samme objektene. Presses de 
mer, så presses også mer ut av dem og ut i rommet rundt dem. To masser vil endre summen litt til 
fordel for avgivelse til romfeltet rundt dem. I det at det jevne trykkfeltet i rommet avbøyes, krummes 
øker trykkfelttettheten i denne retningen og dermed trykk-energien som slik øker frekvensen til 
objektene, som betyr at trykkenergien i rommet kan sies å ha økt frekvensen også gjennom denne 
utvekslingen. 
 Men det gir jo like mye gode og dårlige kombinasjonsløsninger, eller muligheter. For oss kan 
vi ikke si annet enn at jorda i utgangspunktet har hatt de beste forhold i overveiende oppbyggende 
grad fremfor det destruktive over en enormt lang tidsperiode. Men for oss er dette en balanse igjen 
som vi så måler de negative og positive konsekvenser ut i fra. Og at noen steder har det verre og noen 
steder har det bedre. Her setter vi behovene våres som måle-instrument.  
 Dette opptrer i de personlige bevisstheter også. I et godt miljø kan noen like gjerne ha det 
verre fysisk eller psykisk, eller bevisst. Og forstår vi ikke holdbarhet-preferansene er det mystisk, 
ukjent basis, og vi kan ikke annet enn å like, mislike dette, eller få lyst eller angst av dette, og vi kaller 
det lett for det onde og det gode som personlige krefter som burde eller ikke burde være der.  
 At vi ikke mestrer disse, for vi ikke vet hva vi skal gjøre med det ukjente. Forståelsen over tid 
kan forankre seg til alle begrep og opplevelser vi får og vi danner som et livssyn. Dette er vel hva jeg 
mener er en tragedie. Et livssyn er ikke utforskende på sine etableringer, slik at de grunnleggende 
bevissthetsundersøkelser går tapt. At vi bare flytter brikkene i pappesken heller en å finne ut av papp-
eskens bæreevne og hva dens styrke og form utgjøres av og dens dypere egenskaper eller bygge-
stener, dets vilkår. Våre livsvilkår. 
 Det som skjer med trykk eller felt-energi i rom med tanke på at det er balanse i energier, er at 
vi må ha et voldsomt overtrykk for å få små virvler. Partikler. Om vi får små virvler ved at et trykk 
synker så har vi et større trykk som et svakere trykk kan synke fra! Men i rommet er energitrykket 
som samlet energi fremdeles det samme i forholdet trykkpartikler og gravitasjons-rom-trykk, eller 
trykket til feltpartikler og trykkfeltet i rommet rundt partikkelen. En tvinges slik til å regne planckens 
verdi ut fra summen av hele energitrykket. Altså både felt-verdien og partikkelfelt-verdien, fordi 
begge er med i utvekslingen. Balanse-energien eller balanseformen i sentrum. Det betyr at 
krumningsfeltet har hastighetsløkke-effekt dette også, men med logaritmiske avstander. De danner i 
alle fall en jevn akselerasjonskurve inn mot objektet. Når likevekten beholdes i utvekslings-
hastigheten for samme energi-volum så forblir ohms lov konstant i balanse også. 
 Når det er så få partikler pr kubikkmeter rom i gjennomsnitt, la oss bare tall, 18 nøytroner, og 
disse virvlene er ekstremt små, og energien er i balanse, og det er likevekt i rommet, nærmest konstant 
forhold i takt med slik som E=mcc, så betyr dette at rom-trykket er tilsvarende enormt slik som denne 
forskjellen mellom rom-energien og partikkel-energien.  
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Konsekvensen er at vi får like mange posisjoner med 0 bak et høyt tall som den romslige 
energien til disse nøytroner har av energi i dette rommet. Partiklene er altså vertikale, flatere virvler 
og likt trykk alle veier, ved en viss trykkstørrelse, kule-virvler i rommet. Det vil være helt feil å ikke 
se galakser, soler, hoper som virvelmasser. Og som masser, så er heller ikke de forskjellige eksplosive 
eller struktur-formede tåkeskyer og galakse-former så underlig lenger for de er på sett og vis av 
samme struktur-massevirkninger som objektene vi har på jorda. 
 Når større kjerner av protoner og nøytroner, og ulike slike mengder danner grunnstoff-typene, 
og samtidig danne et visst spenning-grunnlag for fordeling av elektron-styrkene rundt seg, så får vi 
ganske lett det balansetallet vi har fordelt utover i skallet, der 1, 4, 16, er lignende som 2, 8 og 32, 
hvor balanse-spenninger tar over fordelinger slik som 18, 34, 36, som i fordelingen gir ganske lik 
spenning-økning i feltet utover fra atomet som 1-4-16-64, jevn energifordeling, og så separasjon i 
skall og skall-diameter ut fra dette. Vi slipper ett og ett elektron ned på atomet for å se hvor balanse-
nivåene fordeler seg. Kun en kjerne alene som mangler elektroner rundt seg er krise.  
 Bohr føler seg sikker da bindinger til carbonforbindelser viser seg som opptil 4 negative eller 
fire positive bindinger som i teorien tilsvarer 8 ladninger. Om helium kan ha 2 slike og hydrogen 1, 
så viser grunnstofflista at det kan være en sum likedan med elektroner som protoner. Avstand og 
mengde bør kunne sammenlignes med den alminnelige kraftloven om avstand og mengde slik Newtons 
lov der 1-4-16 gir svekkelsen på kraftavstanden der elektroner kan plassere seg. Han går for en slik 
midelle med elektronskall som fordeler seg etter denne loven. 
 En kjerne som mangler elektroner rundt seg? Da vil kjernen forsøke å utvide seg, men har 
ikke nok krefter til å slippe bindingene mellom kjerne-partikler, slik at nå må mesoner, nøytroner og 
protoner, erstatte tapet ved å balansere seg med rommet, eller å regulere antall elektroner rundt seg. 
Mesonet vil da forlate kjernen som et utskutt elektron eller positron. Men da øker også proton-tallet 
og vi får et grunnstoff som er høyere enn det forrige, altså ett tyngre grunnstoff.  
 Vanligvis vil heller en helium-kjerne, eller et proton eller nøytron bli skutt ut så atom-tallet 
synker. I en stor mengde av et radioaktivt emne, grunnstoff, eller blandinger av slik vil det komme 
mengder med partikler som elektroner og positroner som sendes ut, varm og kald stråling. 
 Trykkets jevnere økning inn mot kjernen og elektron-antallet bestemmer energitrykket til 
elektronene i skallet, og gir forskjellen på denne energien til den frekvensen som sendes ut ved 
stråling fra de ulike skall eller ytterskallet til grunnstoffet og da disse kan reguleres i forskjellig trykk 
ut fra mengden kjernepartikler og elektroner så får vi forskjellen i kvante-tallet også, at vi får 
legitimasjons-frekvensen til grunnstoffene og deres isotoper. Slik sett er det overenstemmelse med 
partikkeldannelser og oppførsel i en differensialkraft som har lik energi overalt og utveksler og de 
partikkelfenomener vi har i rommet med deres lover som også er like hverandre i de to system-veiene. 
 Men samtidig er dette en liten forskjell i forhold til elektronets totalverdi. Det er derfor at vi 
kan få ett 1-tall, og så kan da kvante-forskjellen mellom 2 skall eller to elektronskall i to forskjellige 
grunnstoffer settes opp med energiforskjellen 1,1, 0,9 også videre, men samtidig også vise binding-
energien, og mulige mol for fordeling av mengder som kan bindes av to grunnstoffer som kommer 
sammen. At etter at alt har reagert ferdig så kan det ligge igjen en mengde stoff av den ene typen som 
det ikke var behov for i balanse-prosessen. Denne spenning-fordelingen blir også nøye balansert av 
rom-trykket rundt massene. Balansen rom-trykk-partikkel-trykk som bevegelsens nøytraltrykk og 
farts-mengde-energi. Rommets naturlige bevegelses-retninger. Krumning-landskapet. Og ikke så rent 
lite, rommes logiske balanse-bevegelser. Dette er nok naturen. 
 Likheten i oppførselen til differensialkraften og denne naturen, de fysiske proporsjonaliteter, er så stor 
at jeg ikke lenger vet hvilken som er original og hvem som er kopi, eller om det er det samme: Da naturen er 
utgangspunktet for analysen, og tilbakemeldingen jeg fikk, kan det se ut som at det er det samme, ja. 
Utvekslingene er oppstandelsen, prosessens tidslengde, og tilintetgjørelsen deres, som mang-foldet av de 
forgjengelige former og deres felles grunn-prinsipp. Men som en evig om-forming av det som er. Vi blir ikke 
kvitt dette. Preferanser og orientering. Tvangs-forestilling. Og så er det å gå løs på Bevissthetens funksjons-
verden da, der tvangsforestillingene kommer frem. Og funksjons-grunnlaget til deres eksistens. 
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 Planck-konstanten kommer av hastighets-løkken som også skaper treghets-graden og tids-
forsinkelses-graden som da er proporsjonale. Legger vi til en likedan hastighets-løkke øker energien 
og trykket til det dobbelte. Legger vi til en lik maken til, så øker tregheten og trykket og tids-
forsinkelsen, og energien har økt til det tre-dobbelte. Trykket eller massen øker altså i takt med hvor 
stor energi som utveksles i sentrum, og dette balansetrykket står i forhold proporsjonalt med hvor 
mye frekvenstrykket øker.  
 Frekvenstrykket er vekselvirkningen til en over-presset energi-balanse-partikkel som da angir 
denne takten som en utveksling-sirkulasjon med gravitasjonen. Øker gravitasjons-trykket øker 
utveksling-avstanden og mengden, og da øker frekvensen og masseenergien fordi nå kommer det 
flere likedanne hastighets-løkker på plass i den indre formen til partikkelen. Mens den ytre formen 
freser i friksjonen med gravitasjonen. Negativt eller positivt. Hvilken vei som dominerer, og hvilken 
vei som dominerer magnetisk og elektrisk i omformingen med gravitasjonsfelt-trykket, og som er 
balanseutvekslingens ytre fase.  
 Det spiller altså egentlig ingen rolle om plancken skyldes at det er en feilmargin i effekt-
beregningen av ampere og kilogram i forhold til hverandre, eller om alt skyldes den rene utvekslingen 
i sentrum av partikkelen fordi begge angir samme prosess, den logiske og proporsjonale trykk-
forskjellen. Dette betyr videre at plancken er en balanse-konstant mellom differensen til frekvens-
energien og sentrums-massens energi. Øker frekvensen så øker planck-massen akkurat like mye.  
 Da rommet har et fast trykk i utgangspunktet må alle partikler i dette balansenivået som virvler 
og kuler gjøre akkurat samme utvekslinger i balanse som mengden energi som kommer til dem, og 
bli kvitt dette igjen for å opprettholde en fast verdi, men som selektivt logisk balansert kan oppta og 
avgi energier om det er balanse-rom for dette, og eller oppta eller avgi energien.  
 En metode er å trekke seg sammen for at feltet rundt skal bruke dette til energifordelingene 
og balanse med rom-trykket og der rom-trykket tar over sin del av balanse-energien. Det som hender 
i sorte hull, og gravitasjons-bølger, at balanseutjevning må skje, og skjer de brått blir det bølger i 
rommet. Slike bølger er allerede tilstede som alle frekvenser overhode. Men det meste er ganske 
balansert, eller logisk balansert som partikkel-selektive fordelings-utvekslinger. 
 At vi vil vite med sikkerhet om det er regnefeil, eller virkelig er selve planck-massen er 
soleklart! Men ellers er det viktigste at planck-formelen og E=mcc, korresponderer korrekt. 
 

Gravitasjon, Gauss-Lorenz 
 
 I et stabilt og likevektig gravitasjons-trykk-rom så vil både elementærpartikler som elektroner, 
protoner og nøytroner kunne virke energisk stabile, nærmest konstant energi tilpasset trykk-rommet. 
Dette gjelder også lyset og dets frekvensenergi med plancken, at det holder seg stabil i rommet. Øker 
legemers hastighet så vil også gravitasjonstrykket i rommet øke fordi gravitasjon utveksler med 
masseobjektet. Flere eller større mengder feltlinjer trengs til jobben og noe av dette kommer fra 
feltlinjer i rommet i bevegelses-retningen også må passere gjennom objektet, og danner en 
hastighetsløkke.  

Rommet henger seg altså på objektet som sirup, større mengde feltlinjer må skiftes med 
objektet, og objektet virker som et økende dragsug på samme vis som at rommet er deltager i 
dragsuget, mere må strømme gjennom objektet, og masse-kraften øker, altså masse-energien stiger 
og objektet blitt tyngre. Her er motstanden i gravitasjonsrommet også økende slik at det forsinker 
objektet og kan nettopp flat-trykke objektet i bevegelsesretningen.  

Slik passer dette med Lorentz tidsforsinkelses-faktor. Når et sort hull fanger inn et objekt så 
vil akselerasjonen til objektet øke. Når objektet har kommet halvveis inn mot det sorte hullet fra der 
objektet befant seg tidligere, så vil tettheten av feltlinjeutskiftninger fra det sorte hullet være 4 ganger 
større.  
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Samtidig vil da objektets fart øke tilsvarende, men her vil også gravitasjonsrommet rundt 
objektet få større mengde feltutvekslinger slik som at dragsuget øker og flatrykningen øker, og det 
oppstår en differens mellom det sorte hullets tiltreknings-kraft og rommets treghet ved utskiftning av 
kraftlinjer med objektet. Denne masse-økningen tilsvarer også Lorentz tidsforsinkelsesfaktor, men 
denne øker jo med farten, slik at tidsforsinkelsesfaktoren stadig blir større. Denne hastighets-
retningens fart vil ut fra hvert farts-trinn fortsatt ha firedoblingen av effekten rundt seg i forhold til 
halvering av avstanden til et annet objekt, men med Lorentz tidsforsinkelse-faktor.  

Her har Einstein funnet at det andre gravitasjonsobjektets tiltrekningskraft også endres i 
gravitasjons-tetthet som betyr treghets-endring i rom-masse. Slik må disse to lorentz-faktorene 
tilpasse seg hverandre, og med rom-gravitasjonen rundt disse objektene. 

Dett at rommets felt-trykk rundt objektene øker betyr at gravitasjonsrommet blir tykkere og 
seigere, tross at objekter akselererer inn mot en større masse. Rundt to sorte hull vil det være en enorm 
felt-masse-tykkelse, som slik gir en sirkulasjonsenergi rundt de sorte hullene og som skaper hinder 
for at de sorte hullene klarer å utveksle øyeblikkelig.  

Nå skjer vel dette uansett nær lyshastighets-utveksling. Gravitasjonsrommet og gravitasjons-
objektene må balansere seg til hverandre før utvekslingen. Ellers fryses rommet. Seigheten i feltet 
forklarer også en del av friksjonen, elektromagnetiske og magnetiske, samt elektriske strømninger, 
som skaper motstrømninger i forhold tik rotasjonen til de sorte hullene. At soler, andre objekter 
danner partier som driver motstrøms, og ikke bare medstrøms. Alt som kommer for nær denne 
overflaten suges inn.  
 Liknende øker frekvensen til lyset i retning av gravitasjonsobjekter og høyere gravitasjons-
trykk i rommet. I motsatt fall taper masse og lys energi proporsjonalt til samme formel der hastigheten 
øker vekk fra andre objekter: Altså akselerasjonsfaktoren, retardasjonsfaktoren. Da det er mellom 
objekter, fra dem, som er målingsutgangspunkt mellom objekters tiltrekning så er det lettest å benytte 
omvendt kvadratrot for avstandenes tap av kraft for å finne tiltrekningsstyrken, mengden, forholdet 
mellom de to objektenes masser og hastigheter, retninger, og dermed deres eventuelle krumnings-
baner. Når objektenes fart øker i forhold til sin balanserte bane eller stilling, så øker massen fordi det 
kreves flere felt-energimengder for å øke farten, tilført energi.  

Også en brå økning der et objekt kastes ut i rommet øker massen. Men om denne akselerer så 
vil den øke presset mot den ytre energien mer og mer og utveksle større mengder, tross at objektet 
trekker seg mer sammen. Dette ligner virvelen i elva, at om det er samme virvelstørrelse som øker 
farten nedover elva så vil det skiftes ut stadig mer vann i virvelen. Når farten er like stor som elva må 
hele elva hjelpe til, at massen går mot uendelig.  

Det som skjer er at objekter bremses før dette, ved en tilnærmet gitt hastighet for utvekslinger, 
og det er størst sjanse for at alt omdannes til lys, eller bremses opp til en sammentrukket sort 
gravitasjonshull i rommet. Gravitasjonskraftens feltstyrke besørger energien som skal utveksles med 
lyshastigheten. Fordi dette virker som turbulensdriftens største utvekslingshastighet i et 
gravitasjonsrom. 
 Objekter slik som øker farten blir strammet inn på grunn av hastighets-løkkene i utvekslingen 
med gravitasjonsrommets treghet som er samme hastighet som lyshastigheten, og at vi derfor kan 
benytte lyshastigheten som tidskonstanten, og derfor at tregheten og dermed tids-forsinkelsen i 
bevegelses-hastighet oppstår. 
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Kraft-rommet og balansen 
 
 
 For å forklare kraftrommet og dets oppførsel må vi ta for oss en kort historikk. Anaximander 
mente at alt, det mulige, var ett, uendelig og bevegelig, dets felles prinsipp var det grenseløse. 
Hvordan forskjellige former oppstod mente han kom av dette samme sitt gjenstridige oppførsel for 
alt kvalitativt, innbefattet det kvantitative. Gjenstridigheten er det Newton og Einstein ville ha kalt 
kraft og motkraft, tross at Empedokles kalte det kjærlighet og hat, som splittelse eller sammenføyning. 
Anaximenes som var elev av Anaximander mente at det var utvekslingen som slik skapte formene. 
Det har han vel sikkert delvis rett i.  
 Men at Anaximenes mente dette, og Anaximander sier seg enig i dette, betyr at sikkerheten 
om hvordan denne utvekslingen fant sted, om det var en ensformighet i et likedan kraftfelt-rom, 
strømninger som slik da utvekslet, så vil det ikke gi noen god ide om hvordan overtrykk og undertrykk 
holdes på plass, og det kan heller ikke Pythagoras og Empedokles redegjøre for, med kraft og 
motkraft. De står ovenfor en tilstand som de ikke helt begriper.  
 Anaxagoras som har med seg skriftene til de eldre filosofene til Athen, mener selv at denne 
altet-egenskapen skiller ut forskjeller og at vår fornufts oppgave er å skjelne forskjellene, altså se 
forskjell på alle sakene her. Han mener at alt er sirkler i større og mindre grad, og vi kan tenke oss at 
han kanskje mente virvler. Han henviser ikke til hvilken egenskap det er som skiller ut forskjeller, 
men at slik oppfører denne tilværelsen seg, selv om han mener at alt slik som Parmenides ikke blir 
noe mer eller mindre, altså liknende konstant energi.  
 Det mener derimot Heraklit som sier at det ligner elvestrømmer og flammer, men at det er like 
mange parr som mot-parr. Det betyr at helheten kan veksle mellom kaos og kosmos-tilstand men er 
alltid like mye, at opp og ned er like langt. Heraklit nevner da et dypt stadige i logikken, virkemåten 
til en isolert, uendelig utstrakt, men ikke lenger en endrings-bar størrelse, en uendelighet som ikke 
vokser mer, og har konstant samme mengdelike mange like og ulike parr. Dette gir ikke Heraklit en 
god ide om overtrykk og undertrykk, kun at to like-danne krefter møtes og utveksler i like mengder.  
 Aristoteles har all god grunn til å mene at logikken, og i en tilværelse som er konstant er gitt 
ved en konstant energi, og at det er lik mengde kraft og motkraft eller lik mengde bevegelse og mot-
bevegelse. Det skjer det samme med og i begrepet yin og yang, selv om disse bærer kilden fra den 
andre mot-driften i seg, som er et meget bra gjennomtenkt syn. Men nettopp dette forholdet mellom 
voldsomme overtrykk og under-trykk utenfra og rundt og innenfor de feltene som utveksler mangler 
også her. Dette er ikke noe vi kan definere fast, Men det gjelder for alle tidligere kraftbegrep at det 
endelig fordeles i to retninger, med eller uten deler av den andre i seg.  
 Dette er hva jeg ville kalle et en-dimensjonalt kraft-syn, en enhet som kjemper med seg selv, 
på alle plan i samme plan. Ikke at det for hvert kraft-motkraft er et nytt til evighet av høyere trykkplan 
som kraft og motkraft-fordelinger. Enda trykket i hvert punkt om vi  vil kalle det for punkt, eller like 
deler volum, alltid er det samme. 
 Tråden tas ikke opp igjen før med Aquinas som sier det samme om den saken som Aristoteles 
sier, selv om drivkraftbegrepet berøres på nytt av Plotin mystikeren, med en sentral-ekspansjon-kraft, 
og en uendelig utstrakt svekkelse av kraften fra senteret. Her mangler mot-kraften, likt som i Cusanus 
omvendte modell Plotin modell, der verden er den skrinne kraft-delen.  
 Den som følger opp Arkimedes ide om kraft og likevekt lignende kraft og motkraft er 
Leonardo da Vinci som mener han kan ramse opp hvilke bevegelses-typer vi har, blant annet noe han 
kaller gravitasjon-kraften, og at det som er virkelig spennende er magnetisme og elektrisitet som de 
ikke hadde forsket på.  
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 Gravitasjon, magnetisme og elektrisitet blir med dette i en tidlig opplyst renessanse til en 
voksende sak etter Leonardo, der nettopp Tycho Brahe, Kepler og Galilei løser hver sine gåter i 
sakene, nok også på grunn av det nye heliosentriske bildet til Kopernikus, rund jord ut fra Columbus, 
oppdagelser, ide om at Aristoteles hadde rett, og der Arkimedes elev hadde regnet ut jordens omkrets 
ut fra skyggeforskjeller i brønner, nesten helt riktig, at Jorden som rund og med gravitasjon, da måtte 
vises i en viss lovmessighet og trengte en forklaring.  
 Galilei fant akselerasjons-loven for jevn akselerasjon, og Kepler proporsjonene til banene så 
Newton kunne ha en lett jobb. Men Newton trengte å lage et kraftbegrep først og dette tok tid og 
kløkt, men selv om det kan virke enkelt for noen så var dette det største Newton gjorde for at 
gravitasjons-lover og kraftlover skulle komme til sin livsrett. Det løste sammenlignings-problemet 
og kraft-økningene som forskjeller som kunne forstås og beregnes. Først med den nye atom-fysikken 
fra 1790, 1800, ble dette arbeidet bedre gjennomført.  
 Newtons kraft og motkraft kunne vise overtrykk og undertrykk ved bølger, ved kollisjoner, 
ved tiltrekning mellom legemer, og masse annet, men dette er kraft og mot-krefter som ligger i samme 
plan: Det vi kaller et ekvivalent rom. Einstein oppdager at de elektriske lover, varmelover, gass og 
væsketrykk-lover og masse-lover som ikke minst Gauss og Maxwell finner ut av, at lys og varme 
stemmer med omformingen mellom alle disse sin energi, og at lyset er energi som avslører hvor stor 
masse som omvandles.  
 Med Lorenz formel og Plancks konstanten så kan Einstein vise at E=mcc, et bevis som Lisa 
Meitner og Otto Hahn først beviser i praksis ved atomspaltning i 1938-1939. Vi har altså med Einstein 
og med de foregående og de fleste etterkommerne av han, et ekvivalent rom-felt med fordelte masser 
og energier som fungerer etter kraft og motkraft-prinsippet eller likevekt i bevegelses-energier, styrke, 
som da egentlig fremdeles fungerer som mulige overtrykk og undertrykk, anti-partikler og partikler 
eller vanlige trykkforskjeller i et plant rom som krummer seg.  
 Hvorfor ganske så like partikler finnes i et kraft-rom som er ekvivalent altså med fordelte 
energi-mengder, virker umulig å forstå for Einstein, Dirac, mulig for Bohr, og for Hawking. Problemet 
finnes også hos Cern-forskere.  
 Selv den forrige boken, Forandringskraften, sliter med de vekslende trykk, men løser egentlig 
deler av dette problemet. Det er fremdeles for utydelig til at jeg selv kunne sagt dette eksakt, men er 
klar over at det finnes et enormt trykk der andre felttrykk er barnematen slik som vårt kosmiske felt. 
I min versjon fra tidligere bok er det ett absolutt trykk med utvekslinger av mindre tette slike fordi 
strømningene sprer seg, ikke fordi de har ulik energi i den mengden som kan sammenlignes med lik 
mengde i hovedstrømmen dette har skilt lag fra. 
 Nettopp: Det som hadde løst opp i hva som skjer i det ekvivalente ro som partikler og objekter 
med forskjellige konstante størrelser som veksler ut i like mengder energi i alle fysiske lover, er at 
dette rommet står under ett annet formidabelt overtrykk \av enorme dimensjoner. Som balansert vil 
et slikt trykk ikke gi noen objekter utenom de som det alt har dannet eller produserer etter hvert.  
 Vi må tenke oss dette rommet slik Anaximander gjorde når han mente at alt måtte jo ha en 
slags konsistens og tenkte på luft lignende den gamle eteren, men altså noe fastere. Ett absolutt trykk 
ville vært hardere en stein: Ett uendelig trykk, drivkraft, som teoretisk kunne ha stengt seg inne om 
det ikke hadde en like sterk bevegelsesenergi som den motstanden som likedan finnes. Dette kan 
utveksle, og slike strømmer kan bli temmelig små også. Slik som kosmos.  
 Tenkt som et absolutt væsketrykk som utveksler vil de mindre strømninger bli liknende 
svakere felt på grunn av tynn-heten til forskjell fra helheten. De tynnere felt-utskillelsene vil alltid ha 
en ekvivalent motstrøm, men allikevel ikke i seg, feltet operer liksom alene som et ekvivalent felt. 
Anaximander blåste med knepen munn for å vise kald strøm, og åpen munn for å vise varm strøm, 
slik at kvantitativt kunne gi noe kvalitativt.  
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 Han mente at alt var kvantitativt, tellbart og målbart også, og at alt måtte ha en konsistens. 
Men et absolutt trykk av ekspanderende romtid, eller bevegelses-utstrekning, bevegelses-volum, vil 
tvinges til å virke flytende og tett likt som aggregattilstander. Det er ett slikt styrkeovertrykk som ikke 
disse tidligere forskere har sett ordentlig inn i hvitøyet. Fordi da vil vi få ekvivalente felt som er 
temmelig balansert og lineære, riktig nok med krumninger.  
 Men felt-tettheten vi være ganske balansert gjennom rommet lokalt, slik som kosmos. Så vil 
ansamlinger kunne virke som objekter, som galakser og sorte hull, og nær balansegrensen finnes da 
de utskille likedanne partikler ut fra et renere balansert felt-rom i den grad balansen er i likevekt 
mellom balanserommet og den mengde utskilte objekter dette må ha, som vi  fordele sine 
energivirvler med hverandre og ha brå overganger likt som virvler eller kule-former av høyst 
likedanne størrelser. Om så antipartikler også.  
 I og med at Newton slår ut med armene, Einstein, Dirac, Bohr, Hawking, og alle sier det 
samme: At vi forstår ikke gravitasjonen, hvorfor den er eller virker slik den gjør, så betyr i alle fall at 
de ikke kan tenke seg overtrykket. De tenker langt flatere på rommet enn de vil innrømme. At all 
kraft og motkraft skjer i et slags samme plan uansett retninger. Men dersom et enormt trykk skiller ut 
et tynner lag trykkfelt, så vil det forklare at det finnes ekvivalente felt som nettopp er balanserte som 
energimengder og med ett gjennomsnitts-nivå for utskillelser av mindre partikler i et jevnt nivå, i et 
ekvivalent felt.  
 Ett absolutt væskelignende trykk vi da lett kunne forklare hvorfor lettere trykk-soner skiller 
seg ut i tetthet. Og trykkforskjeller er ikke noe mer eller mindre energi i ett totaltrykk, men det er 
forskjellig turbulens i disse væsketrykkene. En hovedstrøm har sin turbulens, altså det absolutt 
trykket, men alle utskillelser skaper tidsforsinkelser og hastighets-løkker ved utskillelsen som endrer 
graden turbulens som blir dominerende virvel-trykk-rom. Gravitasjonen er slik sett et felt-rommet et 
lavere trykk, tynnere trykkmengder enn hovedfeltets trykk.  
 Dermed dannes det et balansetrykk i dette tynnere trykket som vi da kaller et nøytralt trykk-
rom med sine utskillelser igjen som skal kompensere trykkforskjellene. Konsekvensen er at vi får ett 
gjennomsnittlig kvotefordelt partikkel-rom med likedanne partikler som kun er så sterke som maks-
trykk-forskjellen kan være i rommet, lignende nøytroner, og de partikler som starter å skille seg ut fra 
samme gjennomsnittstrykkets avsettelse til partikkel-dannelse slik som lys og elektroner.  
 Virvler som med høyt trykk vil danne kule-former i partikkel-verdenen fordi trykket da 
kommer inn fra alle kanter like meget. Den videre konsekvensen er at om andre mindre trykk eller 
overtrykk kommer til og erstatter balanseforskjellen mellom rommet og partikkelen, jevner det ut, så 
er vil dette frigjøre partiklene som selektive logiske valgpartikler ut fra sin energiutveksling i rommet. 
De vil kunne danne alle tenkelige balansekombinasjoner som feltvirkningene klarer å utveksle, men 
aldri på bekostning av det omliggende gravitasjons-rommet som kompenserer partikkel-felt-
endringene, fordi disse er ledd i samme drift-felt-system, og det gjelder også for anti-partiklene som 
har de samme trykkbetingelsene og balanseforholdene selv om de virker motsatt vei. 
 Overtrykket betyr bare at nettopp turbulens-felt skilles ut. Disse vil ha en annen turbulens 
mellom forskjellige lag av overtrykk, og være balanserte ekvivalente felt med egen trykk-turbulens-
forsinkelse.  De kan skilles ut av et over-trykk-felt som har lavere trykk-turbulens også, men at de 
ved å komme i klem mellom slike får en økende turbulens som er ekvivalente feltets trykk-turbulens, 
altså tids-forsinkelse, her akselerasjon av det samme. 
 Det er utskillelse-prinsippet hos Anaxagoras, og gjenstridigheten til Anaximander, med 
opphav i de grenseløse prinsipp, som har mangler i hvordan prinsippet utveksler, lignende vekst og 
trykk, drivkraft. Og i utvekslingen til Anaximenes ligner nå dette det samme, at det ikke er til å spore 
hvordan en logisk funksjon som danner grenseløshet, danner forskjells-egenskapene, og danner 
fremtvingelsen av utvekslingen, annet som i begrepet bevegelse og utstrekning som forenlige 
funksjoner.  
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 Allikevel kan de ha tenkt det samme som det vi finner i differensialkraften, eller som i den 
relative rom-tid-felt-endrings-formasjonen som Einstein fremviser. 
  Uten denne utvekslingen i samme funksjons-felt, der vi ellers kun ville tenkt oss balanse, ro, 
likevekt, et nøytralisert og nøytralt felt, så kunne ikke formasjoner eller følbar-het oppstå. Både en 
følsom virkning og en fysisk-lignende formasjon er avhengig av en differensiering, en utveksling som 
skaper en preferanse som signal eller som preferanseobjekt for signaler, der signaler er en utveksling 
mellom preferanser. I grunnen utgjør preferanser som utskilte former også virkningen signal. 
Preferanser og virkninger utover et balansert nøytralt felt dannes gjennom utvekslings-driften som 
utgjør signal-formasjonene. 
 Dette betyr at uten ekvivalente felt som ledd i utvekslingen, så kan det ikke dannes 
formasjoner og virkninger, og heller ikke i rom-utstrekning og bevegelses-utstrekning fysisk, altså i 
det natur-funksjonelle rom slik vi oppfatter dette. 
 Alle tetthetsforskjeller, styrkeforskjeller som bevegelses-felt er avhengige av dette, da 
krumninger og hastighets-løkker i rom-tid-felt-endrings-formasjonen ellers hadde manglet nettopp 
disse egenskapene. Dersom ikke slike preferanser er fortsatt utvekslende og kan endres i styrke 
gjennom dette, eller i forhold til sin indre aktivitet av samme funksjon dersom det oppstår forskjeller 
i utvekslinger rundt seg, så kan heller ikke disse utveksling-preferanser utligne for-holdene mellom 
seg og rom-felt-virkninger rundt seg. Både rommet og preferansen er balanse-trykk som balanserer 
med hverandre. 
 Vi kan se det slik som at utvekslingen skaper virvler som en utvekslende balansering samtidig 
som at dette feltet som har skilt ut virvler, selv er et slikt krummet felt. Men avstandene før en 
krumning av det store feltet er så store at feltrommet virker rettlinjet og balansert over enorme 
avstander. Når trykk og mot-trykk fra sidene til det store feltet også er med å klemme feltet sammen 
til en jevn balanse, at middels-verdien, tyngdepunktet i feltet, det som ligner to flate bjelker som 
klemmes inntil hverandre, også sørger for den høye balansen, så vil felt-virvler på innsiden komme i 
klem.  
 Den midlere styrken til virvlene, små og store, vil klemmes ut til sidene, eller gjennom et spor 
og samles. Her er disse i fordelt i slike grupper der maks-trykket i forhold til rommet slik befinner 
seg rundt objektet, og dette maks-trykket er differensen mellom det sammenklemte sporet, og der 
virvlene samles i en storvirvel, en partikkel. Slik sett stemmer dette med at det for eksempel eksisterer 
4 helium-atomer eller 20 nøytroner pr kubikkmeter univers, romtid, eler lignende, bare som et 
eksempel. Alt trekk som tidligere ble brukt til bjelke-sammen-klemming blir nå brukt de fordelte 
objektene som en samlet balanse-virvel som ikke kan slippes løs uten radikale utvekslinger av 
energier i andre slike objekter.  
 Dette fungerer slik som at virvlene kan minne om mikrobobler i en vannkjele, som samler seg 
til litt større bobler, men ikke varmere enn at de holder seg på plass på bunnen, en jevn temperatur-
balanse på vannkjelen. Men inne i mellom så løsner det noen slike bobler og svever gjennom rommet 
den veien drift-strømmen tilsier dette. Dette kan minne om såpebobler i vann og luft, at de vokser, og 
så skal det litt ekstra til for at de løsner og er frie.  
 De kulevirvler eller virvler som dannes i rommet er ikke frie før mikrotrykk som også alltid 
får en retning mot de større virvler, har kommet til en slik partikkelfødestasjon. Når mikroboblene 
har erstattet mengden trykk-rom som en utligning ved siden av at boblen har blitt balansert stor nok, 
så vil denne boble kunne forlate plassen. Nå er dette en trykkvirvel eller en trykk-virvel-kule. Altså 
balansert med rommets retninger. Likt trykk fra alle kanter vil gi en kuleformet partikkel-dannelse, 
og denne er balansert med trykkrommets trykk. Den kan ikke endre seg uten interaksjon med andre 
virveltrykk, eller trykk-turbulens. Trykk-turbulens er slik som at objektet består men frekvens-
energien øker grunnet et høyere gravitasjons-trykk-rom, tettere gravitasjon, slik som nærmere store 
objekter. 
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 All disse kulene svever nå fritt i rommet med strømmene men har sine virvel-utvekslinger 
med rommet som gjør at vi har en jevn utveksling-effekt som vi kaller tiltrekning og fra-støting, eller 
gravitasjons-objekter og anti-gravitasjons-objekter. Disse virvlene vil virke på andre ut fra denne 
effektstyrken de har, og vil da trekkes i proporsjonal takt mot hverandre eller frastøtes proporsjonalt 
i takt med styrkene det er mellom objektene. De kan nå danne alle de forskjeller som kan balansere 
med hverandre, altså en differensiell logisk selektiv valg-funksjon, ut fra objektenes utveksling-
funksjons-styrke.  
 Alt i forhold til rom-trykket rundt som er årsak til virveldannelsen: Trykk-partikkelen. Når 
trykkbalansen er så høy i rommet at vi kan kalle det helt ekstremt så vil det ta god, lang tid før en slik 
virvle kan løse seg opp. Eneste muligheten er å inngå feltutveksling med andre partikler slik at nye 
størrelser kan dannes, slik som når ett nøytrino forskjell kan være med å få et nøytron til å dele seg i 
et elektron og et proton og danne hydrogenatomer.  
 En gjennomsnittlig mengde mikrotrykk, gravitasjons-turbulens, kan være nok til at det siver 
inn et overtrykk til nøytrinoet, og at det derfor må utløses i elektron og proton, nær maks og 
minimumstrykk for kulepartikler, altså gravitasjons-partikler, eller anti-gravitasjons-partikler.  
 I det store spillet vi krumning-mønstrene bli synlig gjennom andre partiklers flukt og vise at 
rommet har trykkvirkninger som felt, slik at de dannes en høy følsomhet hos stoffer. I organsike svært 
følsomme koordinasjoner. Og i livs-organismer er det klart en selektiv virksomhet som vi av ene eller 
annen grunn kaller prøving og feiling, mens det er en jevn selektiv logisk prosess. Avstand og 
bevegelses-mengder er balanse-vilkår, sammen med styrken til produktene, og samtidig i forhold til 
trykkrommet de dannes av og i.  
 Når vi hører om selektive egenskaper og logiske koblinger og balanse i energier tross alt i 
livs-organismer på dette planet, så fungerer det faktisk da slik når vi følger denne kraft-modellens 
oppførsel. Det viser en E=mcc i det ekvivalente feltet både for organiske og uorganiske stoffer. Og 
fremdeles danner feltvirkningene selektive egenskaper. Vi kan i mineraler oppleve elektrisitet og 
magnetisme og endring av disse ved temperatur, altså aggregattilstander og varmestråling, og vi kan 
nok med sikkerhet si at det er selektiv virksomhet i alle organer og nervesentre, jevnt på gang som 
daner feltvirkninger som signal til bevisstheten.  
 Og igjen er det klart at det er en selektiv virksomhet i bevisstheten som samsvarer med de 
fysiske forholdene. At alt vi sanser og har behov for, og bygger, gjør som fysisk virksomhet, viser 
denne likheten. Styrkevirkningen fra følelser, smerter, behovs-signaler viser samme tendens i 
bevisstheten og handlingene våre ordner opp akkurat med dette i et balansert tilpassing-mønster med 
bevissthet og behov. All grunn til å tro at differensialkraften kan klare en mengde av den virksomheten 
vi lurer på om den kunne hatt egenskap til. I utgangspunktet er det jo uendelige muligheter, så bare 
balansen setter grensene: Dette kan aldri overstiges.  
 Enda mer overraskende var det at innfalls- og utfall-mengden av utvekslings-linjer viste 
samme tetthet som de fysiske lover, det omvendte kvadratrot-eksempel for hvor mye energi som tapes 
ved dobling av avstanden ut fra et legemes sentra. Altså 4 ganger effekt-økning. Men dette stemmer 
også med gaussisk inn-krumning inn mot legemer fra et mer rettlinjet feltbevegelses-rom, og inn mot 
kollisjons-sonen som må virvle for at samme mengde energi skal komme ut igjen slik at partikkelen 
ikke eser opp uendelig med en gang eller blir borte med en gang.  
 At partikler og stoffer i det samme trykket beholder sin mengde energi, og innenfor dette kan 
fortsette sin selektive virksomhet, logiske balanser og koblinger. Det er da at Lorentz-tids-
forsinkelsen blir viktig når masser endrer hastighet, og at objektene og rommet påvirker hverandre i 
balansert utveksling. Einsteins feltlover. Gauss beholder logaritme og proporsjonalitet i krumningene. 
All utgående virkning fra objekter vil i det samme felt de oppstår i selvsagt virke som en retardasjon 
av tregheten ig tids-forsinkelsen g dermed hastighetsøkning i forhold til rom-gravitasjons-feltene.  
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 Men det sier seg videre selv: At kraftrommet rundt det kosmiske feltet ikke kan være svakere, 
men heller i balanse med kraftrommet i kosmos. Det sier seg selv at heller ikke gravitasjons-rommet 
vårt kan være svakere enn partiklene, fordi da ville de ha est likedan ut, men neppe holdt seg på plass 
med likedan energi inn og ut. Energien ville fordelt seg over i kraftrommet og tappet energien fra 
partiklene så få de er og kort virkning-avstand som for eksempel det elektriske og magnetiske feltet 
har, samtidig som at de bare opererer lokalt.  
 At massen er knyttet til gravitasjonsrommets krumninger og drift er det ingen tvil om. Om 
gravitasjons-rommet kun har samme effekt som partiklene, så ville de neppe endre energier som 
lokale partikler slik de gjør ved delinger og fremdeles holder energiene på plass, ekvivalens. Det 
finnes dermed ingen annen forklaring enn at vi belaster objektene fullt ut som de skyldige for enhver 
kraftvirkning.  
 Men dersom trykket er utrolig mye høyere så faller utvekslingene og energiene på plass, mens 
det nøytrale gravitasjons-likevekt-rommet ellers virker stabilt i forhold til masser i bevegelse på grunn 
av utvekslingen. Da beholdes energiene ved høyt nok trykk som balansen i gravitasjonsrommets 
ekvivalente energifordelinger, og som overfører det meste av reguleringen i balanse gjennom 
trykkrommets gravitasjons-drift og lys-partikler, trykk/energi-reguleringer.  
 Da blir det gravitasjons-rommet som er det sterkeste, og der tregheten og avstandene mellom 
partikler i fordelinger virker svakt i forhold til lokale feltvirkninger, og i forhold til avstander i en 
tettere krafttrykk i rommet. Om et partikkel blir forstyrret eller med hensikt forstyrres, mens det har 
balanse, så vil vi ofte få mot-parr-partikler som er utligning av forskjellen i balanse-forstyrrelsen. De 
balanserer seg. 
  
 

Pol-sskifte 
Den samme grunnen til at mesonet på grunn av rotasjonen må skifte pol-balanse mellom nøytroner 
og protoner, er også årsaken til at jorden gjør dette, men det er fordi at hele galaksen gjør slik dreining, 
der pol-skiftningen skjer liknende mesonevandring. Men det kan skje flere slike skiftninger på et 
omløp, fordi balansen må juisteres ut fra formen til massen, og veksle mellom to sider; Ofte? Om hva 
det er. 
 

Kritikk konstant energi ved substans-konstant 
 Kritikk av stoff, materie, substans som evige uforanderlige objekter kombinert med ett dytt, 
drivkraft for å få disse til å bevege seg, og i en konstant mengde stoff eller energi. 

Fyller vi ett univers som er endelig, likt som Aristoteles og Descartes sier, eller at et endelig 
eller uendelig univers består av punkter av samme type, med eller uten utstrekning, så kan vi ikke få 
til den energibevegelse som er konstant som endring og årsak og virknings-rekkefølger. 
 Grunn 1. Er objektene utstrekningsløse, så finnes ikke objektene i utstrekningen. Da måtte de 
vært kontinuerlige i stedet for punkter, og virket flytende. 
 Grunn 2: Når alle fire-kantete utstrakte punkter, eller alle er kulerunde utstrakte punkter, 
objekter: Egentlig hvilke som helst former som er like: Så vil et konstant begrenset univers eller rom, 
alt, kosmos/kaos, være tett.  
 Vi kan da ikke putte en ekstra bit inn, og det kan ikke dette en bit ut noe sted. Er alle punkter 
kubiske så kan de ikke få til side-bevegelser, eller skyve noe rett frem eller opp, eller til sidene. Det 
måtte ha manglet minst en bit, enten det er et endelig eller et uendelig univers, tomhet, rom, som ikke 
kan vokse mer, og er fullt med punkter, altså tett. Det samme gjelder for kuler.  
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Om det ikke finnes en vei ut er det fullt, og vi kan ikke dytte en ekstra kule inn. Videre kan vi 
ikke få en svekkelse som omvendt kvadratrot som akselerasjon eller kraft ut av dette. Det er komplett 
umulig å få til en objekt-tetthet av evige uforanderlige former på denne måten, og tilføre en ekstra, 
eller et dytt, fordi det alltid er fullt, og ingen vei ut heller. Dette gjelder både for bevegelse, og for 
endring av tilstand. Det finnes ingen mulighet til å omgå de andre som posisjon uten å havne oppå en 
annen. 
 Kun virkninger kan gå videre men disse virkningene må være inne i systemet, og formene kan 
ikke gi noen svar, eller være de som endret seg. Virkningene kan heller ikke komme inn utenfra når 
det er fullt, eller dette ut noe sted. All virkning må være på innsiden. Hvordan skal vi få forskjellige 
former da? Her er eneste svar at virkningene virker som grønt og rødt lys, som danner et form-
inntrykk.  

Dette form-inntrykket vil ha sine problemer med årsak-virkning, og ville klart seg uten disse 
objektene som en utstrakt virkning-kraft, fordi slike bevegelser ville dannet en slags kraft-mot-kraft 
i fullstendig utstrekning allikevel. Og da passer kun differensialkraften som denne beskrivelsen. Men 
da forsvinner punkter og objekter slik vi kjenner disse, og dannes igjennom en annen tetthet-dannelse-
prosess som forklart i differensialkraften. 
  
 Begrepet om en konstant energi forklarer ikke drivkraften. Funksjonen. 
 På spørsmålet om en total forskjell, forskjellig utstrekning og samtidig i samme funksjon, 
endring, så vil vi ha posisjon-flytt både som bevegelse og virkning. Men virkningen fra en posisjon 
er jo også en bevegelse-virkning. På spørsmålet om energi sett som drivkraft for bevegelse, så er 
svaret ja. Energi og bevegelse, eller endring oppstår i samme prosess. Men den kan da ikke opphøre 
som ved et absolutt trykk. Da vil det ikke bli noen spenningsforskjell, og styrke-forskjell vil ligge 
død, ingen hendelse. Dermed følges dette opp kun ved at energien, drivkraften må utveksle fysisk sett 
som rom-bevegelse, rom-bevegelse-virkning.  
Endringen må være slik at den er fortsatt pådriver, en virkekraft, selv om den er fullstendig 
ekspandert som trykk. Altså t om det finnes en vei for utveksling, nemlig at like mengder kan bytte 
plass, så gjør den det. For det finnes det ikke noen motstand mot. Og det går bare med en turbulens-
utveksling. Men rom og bevegelse kan ikke adskilles som utstrakt bevegelse, slik at rommet må 
utveksle sammen med bevegelse, altså at like bevegelse-volum utveksler med like bevegelse-
volum. Fordi alle posisjoner er samtidig utstrekning og endring i en slik forskjells-funksjon, at alle 
egenskaper knyttes til samme værens-punkt. 
 
Bevegelses-Energi 
 

Begrepet Bevegelses-Energi er en slags observasjon, fortolkning, av det samme som vi kaller kraft 
eller styrke, hos objekter og felt vi undersøker, og forutsetter at begrepet kraft og styrke er likedan fordelt i 
arbeids-kraft som det bevegelses-energier oppgis som. Da kraft ikke gir den romslige og bevegelige faktor 
umiddelbart, og heller ikke styrke gjør dette, så har dette blitt erstattet med bevegelses-energier. Med Einsteins 
begreper om retninger i rommet, altså akselerasjon og retardasjons-innvirkningen, så har bevegelses-energi 
blitt en betegnelse på virksomheten som foregår når objekt-felt og felt virker i rommet. Men inne i det 
magnetiske felt, elektriske felt, gravitasjonsfeltet, så finner vi ikke noe bestemt som forklarer at det blir en 
styrke eller bevegelsesenergi der, slik at både magnetiske, elektriske og gravitasjonsfelt forblir slik mystiske.  

Det vil si: At vi ikke vet årsaken til bevegelse, eller vet årsaken til styrke, energi, annet deres 
omvandlings-prosesser i retninger og tetthets-endringer. Inkludert akselerasjon og retardasjon. Slik sett så 
fortelles det ikke om noen drivfaktor. Både begrepet Gud og Natur mangler dette. For oss, mennesket, 
bevisstheten, vitenskapen om naturen, så forteller da ikke begrepet bevegelses-energi mere om hva dette er. Vi 
er avhengig av begrepet rom, begrepet styrketetthet samtidig. Dette er hovedgrunnen til ar Einstein, Dirac, 
Hawking sier at de ikke forstår hva gravitasjons-kraften er. Jeg mener bestemt at Differensialkraften beskriver 
en funksjon som gjør gravitasjonen logisk, eller bevegelses-energi-utrykket logisk funksjonelt og forstått. 
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Hvordan vi får alle formlene. 
 
NB: 
 Vi har sett at hastighets-løkkene stort sett er balanse-løkker i utvekslingene. Dette betyr at 
mye av trykket eller bevegelses-retningene i rommet krummer seg inn mot objektene. Også det 
motsatte fallet gjelder for anti-objekter. For disse objektene så er det den motsatte retningen som er 
trykket innover. Sett fra kun en felt-virkning vil den motsatte virke som motsatt, slik at det som virker 
slukende i det ene tilfellet virker ut-pumpende eller som overskudd i det motsatte tilfellet. Vi har alle 
slags bevegelser slik, i mindre kollisjoner eller skiftning av retning så kan bevegelsen snu nesten 180 
grader.  
 Når andre deler av feltmiljøet er med som turbulens som kan overta bevegelses-retninger i 
forhold til en slik kollisjon, så kan det virke helt refleksivt, at det er vanskelig å oppdage annet enn at 
ser ut som 180 grader. Mest vanlig er en brå krumning etter trykkforholdene lik gaussiske krumninger. 
De samme forhold gjentar seg i store tyngre masser, slik som i leire og leirskred, eller at vi rører rundt 
i grøten., Der vil vi få krappere forhold ut fra binding og styrkeforskjeller i bindinger, og lignende 
med vann og luftstrømmer.  
 Turbulens er vanlig, der sirkulasjoner gjør bevegelses-balansen mer jevn. At en tornado kan 
fortsette å virvle rundt lignende en sirkel fordi inngang og utgang skaper en turbulens ved å balansere 
trykket inn og ut, opp og ned. Nedgående tornadoer, altså som presser luft nedover er ikke akkurat 
like vanlig, men er en av årsakene til oppdrift også. Temperatur har mye å si. Når endelig vi har 
masseobjekter så vil partikler og store nok kloder finne balansen som kule-former fordi trykket og 
hastighetene er like balanse-utvekslinger som gir kule-form i rommet.  
 Om trykket er svakere så vil vi få virvler i et plant landskap, eller plant i forhold til trykket i 
en virvel selv om retningen krummer. Om trykket blir for stort endres virvelen til en kule-form. Her 
er det i masser, samlinger av slikt mange overgangs-soner, og som vi kaller kjemi og fysikk, samtidig 
som at temperatur, aggregattilstander og de forskjellige trykk og smeltepunkter, kokepunkter er med 
i form-forskjell-dannelsen. Derfor kan vi få mellomstadier av en rekke forskjellige former utenom 
den rette, den virvlende og den kuleformede formen. Egentlig alle former fysisk.  
 I en slik rund partikkel, større klode, så vil vi få en felles, lik og inn-balanserende hastighet 
fra alle kanter, jevn effekt-økning i tetthet innover, inntil denne utveksler i en kule-form igjen på 
grunn av kollisjon, der rom-trykket allerede finnes innenfor, og der kollisjonene ikke lenger har 
mulighet til å eksistere som bevegelsesenergi om det samme trykket ikke skifter ut igjen, likt som 
anti-gravitasjon.  

Differensen i bevegelses til rom-felt-trykkets bevegelses-retning vil gi en differanse og tids-
forsinkelse for den utgående linjen og det lille overskuddet som inngående gravitasjon vinner på dette, 
kanskje en promille effekt, er den effekten vi måler som objekters gravitasjons-energi. Differensen 
utjevnes balansert gjennom bevegelses-rom-felt-strømmen denne utvekslingen skjer innenfor. 
Gravitasjons-rommet. Kapasiteten er svimlende mye høyere, men er nesten i balanse, og virker derfor 
nesten lik 0 ved små partikler. Men allerede ved brytning av atomkjerner og kjerne-reaksjoner har vi 
funnet ut at energiene på stedet er langt høyere enn det som partiklene later som de er.  
 Når vi først har en partikkel, så kan vi legge flere slike sammen i en klump, og øke 
tiltrekningen mot stedet fra alle kanter likt, og slik få et slags tyngdemiddelpunkt i gruppen. Vi kan 
også legge et og et partikkel etter hverandre, eller som tynt flak og få lednings-lignende objekter slik 
som grafen er godt eksempel på. Om det nå er stabilt fordelte protoner og elektroner med litt manko 
i forhold til rom-trykkets nøytralgrense, det vil si de minste og de største objekter som trykk-sone-
balansen kan bære for enkelt-partikler så får vi de minste fra gulvet i dette trykket som stemmer med 
nøytraltrykket lignende et nøytron, slik som lys og elektroner og oven ifra tilsvarende manko hos 
protoner til størrelser som elektroner, eller i anti-gravitasjon, positroner.  
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 Nå vil disse virke balansert som tiltrekning-punkter for balansemasser i rommet slik at tilførsel 
av energi eller ubalanse i denne energien skaper vandring gjennom legemet av lys eller partikler, slik 
som strøm, eller som lys, radiostråler i antenner, luft og glassfiber. Trykket og dermed temperaturen, 
og eventuell energi-tilførsel vil sørge for at kjemiens aggregat-tilstander og kvante-forskjeller i 
energistyrke oppstår i binding-graden til disse, eller som kolliderende energier av molekyler, 
elektroner og reflekterende radiobølger.  
 Ut fra at vi alltid er interessert i hvordan årsak og virkning er, at noe kolliderer, eller at vi har 
styrkevirkning innover som firedobles med nærmere vi kommer et legeme, ved halvering av 
avstanden til objektet, så vil det motsatte gjelde for legemer rundt et virkning-legemet, og dermed 
benyttes omvendt kvadrat-rot her for det forteller hvor sterkt noe virker lengre unna. Og denne 
omvendte har blitt en nærmest standard-formel for både inn mot og ut fra objekter, slik at vi måler 
virkninger mellom legemer.  
 Så har også partiklene sine bestemte energier og balanse-soner som med ubalanse får deres 
effekt mer synlig utenfor en samling av slike. Om et elektron har en elliptisk bane så vil den være 
nærmere kjernene i den ene retningen og lenger fra i den andre retningen og molekylet og atomet vil 
da ha en slik positiv og negativ pol. Den elektriske og magnetiske virkningen vi kjenner som pluss 
og minus. Men her er det snakk om frastøtende og tiltrekkende av samme type som gravitasjonen, 
bare at felt-fordelingen er balansert annerledes.  
 Elektroner og protoner som slik er i ubalanse må vekselvirke for balansens skuld, hvilket betyr 
at gravitasjonen eller feltmassen til elektroner og protoner for oppdrift-strømmer ut av seg og 
synkende strømninger ut av seg. Den omliggende gravitasjonen har ingen energiplass for dette, så 
rom gravitasjonen skyver dette tilbake igjen som de negative og positive magnetstrømninger, fordi 
det er samme feltvirksomhet, som damp fra havet eller regn. Om vi skyver vann i en beholder og det 
er to rør ut, så går strømmen motsatt vei ut av de to andre rørene.  
 Om vi setter opp to spoler rundt en magnet, så vil retningene til lyseffekten og strømmens 
retning først skyve energien til ledninger som ligger i samme retning, som da den motsatte lederens 
spole og ledninger må erstatte, og vi får en induksjon, eller motsatt induksjon-motstand til den andre 
lederen er fylt med energi og det ikke er plass til mer og likevekten mellom lederne er oppnådd slik 
at den alminnelige motsatte driften kan skje i strømretning til de to lederne. Magneten virker likedan, 
der magnetismen er overstyrende retning for oppdrift og synkende drift, og dette må gravitasjons-
rommet erstatte med elektriske strømninger, mest tydelig der det er masser som er balansering-
stasjoner for utvekslinger.  
 Når det ikke er annet enn magneten der ute, så vil ubalansen være tilstede inntil videre der den 
negative og positive polen utgjør gravitasjonsrommets om-formidling av energier og der alle partikler 
i objektet er transformasjons-veier ved siden av transformasjonen gjennom det omliggende 
gravitasjons-rommet som med-gående og veksel-vis mot-gående utligning-strømmer som magnetisk 
felt rundt objektene. 
 I hele denne prosessen så vil spørsmålet være hva som virker til at kreftene og gravitasjonen 
blir til og virker som de gjør i slike utvekslinger og balanse. Det er det differensialkraften og dens 
funksjon som sørger for, og da er den logiske forklaringen på plass for dette. Den skaper de 
ekvivalente felts balanseenergier. 
 Altså gravitasjonskraft og anti-gravitasjon-kraft og de lokale ekvivalente masse-energi-
mengder og deres bevegelses-retninger og balanseforhold. 
 Ved nedkjøling eller balanserte tilstander slik som vann ligger til som i trykk med 
gravitasjonsrommets balanse, så vil helium for eksempel stjele energi fra objektet og gi tilbake dette 
som magnetisk virkning til objektet, lignende superledere eller som utgående anti-gravitasjon.  
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 Forskjellen på magnetisme og anti-gravitasjon er at magnetisme gis ved turbulens i 
utveksling-krets, mens anti-gravitasjon skal kompensere den samme mangelen av energi i 
gravitasjons-rommet og får en lineær oppdrift, sfærisk i stedet for kun turbulens. Derimot kan vi 
mulig merke en turbulens rundt selve anti-gravitasjons-objektet. Dets massebalanse er ikke fritt for 
at det elektromagnetiske sirkulasjons-rommet oppstår. 
 Men differensial-kraften er årsaken til både energitrykkene og utvekslings-driften som skaper 
gravitasjons-feltene som lokale strømmer og med sine hastighets-løkke-objekter som gravitasjon, 
anti-gravitasjon og elektromagnetiske negative og positive virkninger hos disse. Vi kan merke 
turbulens, hastighets-løkker om vi bryter fra hverandre faste gjenstander også. Men i den allerede 
balanserte partikkeltilstanden ovenfor rommet har ikke partikler avsetningsmulighet for energier.  
 Dersom vi da lar to partikler kollidere slik som i kvante-verdiene så vil de tilhøre samme virvel 
som nå må sprenges, en rett frem to til siden, virvlene er ulike og balansen har to veier å fikse dette 
på. Slik vil tre ulike partikler som danner grunnlag for samlet energibalanse ikke komme ut av 
virvelen på grunn av at de tilhører den samme virvel og vil samle seg igjen til et partikkel. Det virker 
da først som at disse partiklene ikke har noen lignende veiledning og annen oppførsel enn det vi er 
vant i større gravitasjons-objekter og rettere rom-drifts-strømmer, mengde oppfører seg akkurat slik 
de skal i virvelen.  
 Altså kvarkene er normale og vil under slik trykkvirvler danne egne kule-former som separate 
ubalanserte partikler inntil de går sammen igjen som det opprinnelige ladete partikkel positiv negativ 
eller nøytralt. 
 En galakse tilpasser seg balanserommet rundt seg uansett. Om det skulle komme sterke 
utveksling-strømmer av en slags gravitasjon som utveksles via vår felt-rom, mellom to ande felt, så 
behøver ikke dette å påvirke vårt rom spesielt, fordi de er balanse enten de bare er strømninger eller 
at det er balanse mellom partikler i denne strømmen som ikke trenger å utveksle med vårt felt, noe de 
heller ikke kanskje får tid til.  
 Det behøver ikke å oppstå noen elektromagnetisk eller gravitasjons-lik konflikt i rommet vårt, 
annet enn at galaksen balanserer seg etter trykkstrømmen, slik at galaksen utvider eller trekker seg 
sammen konvekst eller konkavt, inntil strømningene er over, eller forblir slik under et romslig ekstra 
trykk som ikke sprer seg spesielt i rommet vårt eller slik gravitasjons-bølger gjør. Eller vel jo. Vi vil 
merke at det er større uforutsett virkning rundt disse objektene som holdes på plass og at det vil skje 
endring i banene og hastighetene som ellers ikke stemmer.  
 Og vi vil sikkert få gravitasjons-fluks av mer rettlinjet type gjennom rommet mens det fra 
objekter ellers er sfæriske trykk slik som fra sorte hulls gravitasjons-bølger. Det kan sikkert merkes 
friksjons-soner mellom trykk-sonene, uten at det endrer på galaksens energi slik som E=mcc. E=mcc 
er balanseutvekslingen mellom nettopp rom-felt og utveksling-hastighets-løkker, altså partikler og 
himmel-objekter.  
 Nå er dette bare en ide som kan tilsi at rommet har mer masse, høyere trykk altså, enn det vi 
først har trodd i forhold til effekter hos partikler. Og at fluks kan indikere høyere stabilitet og mer 
usynlig energi vil ikke være rart. Gravitasjons-rommets samlede effekt so turbulens er ganske liten 
for i forhold til rommets absolutte trykk.  
 Partiklene virker som virvelkonsentrasjoner der inn og utstrømning bestemmer alle 
kraftvirkninger i forhold til en rettere og nøytral høy-trykkstrøm som er balansert og nøytral som 
partikler og energier kan bevege seg fritt i etter deres effektstyrkevirkninger, slik som en i 
verdensrommet avfyrer en romdrakt-rakket for å fly i en bestemt retning. Balansetrykket rundt er 
jevnt, men er med i gravitasjons-utskiftningen til romfareren og gir derfor treghet og tids-forsinkelse 
og raskere hastighet gir strammere utvekslings-linjer og krever mer energi. Og massen stiger derfor 
som mengde tiltrekning som virker som økende gravitasjon, at massen øker.  
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 I sorte hull så vil det skapes så høyt trykk, at gravitasjons-rommet ikke kan balansere dette, 
og derfor balanseres dette gjennom mot-virvler, anti-gravitasjons-turbulens og det må da produseres 
anti-gravitasjons-partikler, eller lignende elektromagnetiske gravitasjon og anti-gravitasjons-
strømmer som da dette er mettet, og forsetter og tilføres energi, masser, så vil dette omdannes til 
overskudd av utgående gravitasjon og anti-gravitasjon, som slik produsere Hawking-stråling og 
dverg-galakser fra galaksens poler, eller det sorte hullets poler. 
 Sammentrekning og utvidelse og energi-forskjeller ved partikler og masser som samles og 
fordeler seg, eller splittes, og hvordan rom-feltenergien balanserer med dette, har jeg tatt opp i de 
tidligere beskrivelsene i disse skriftene temmelig mange steder. 
 

Nøytrinoet og lys-refleksjon 
 
 Jeg er ganske sikker på at nøytrinoet som lys, elektroner, som energi tross alt er en trykk-
mengde. Og denne trykkmengden forholder seg til gravitasjons-trykket i rommet på en bestemt måte 
ved endring av felt-tettheten til gravitasjonen hvilket betyr at gravitasjonstrykket må krummes! Altså 
presses sammen i en overgang som virker kontinuerlig styrkeendrende som en gaussisk logaritmisk 
lignende funksjon. Hos Einstein så er det ikke faste destinasjoner for slike, da han kan benytte hvilke 
logaritme-avstander han enn ønsker som lengdeforskjeller, enheter. Eller bare regne som han sier, 
men han benytter Gauss-trikset allikevel. Logaritmer og Plancks-motstand og Lorentz-ligningen som 
forsinkelsesgrad 1, enhet som hans egne forsinkelses-faktorer blir endret av når vekt, hastighet eller 
flere objekter kommer sammen eller spaltes fra hverandre.  
 Nøytrinoet vil ut fra slik jeg ser dette bli liknende lyset som de minste typer enheter vi har, 
men de samsvarer så mye bedre elektro-magnetisk balansert med gravitasjonsrommet, og er nok 
oftest svær små energier, fordi de merkes dårlig av instrumenter. Hadde de masse var spørsmålet 
mellom 1990-2000. Større objekter, større felt-kraft, større energiforskjeller ville bli registrert 
kontinuerlig, også energi-økningen i kollisjoner som kan registreres.  

Når nøytroner deler seg i et elektron og proton så sies det at et nøytrino fra eller til, eller en 
lysstråle er eksempler på hva som avgis eller opptas ved reaksjonen. Et nøytron vil etter 14 minutter 
i vakuum deles seg, av seg selv omtrent, i ett elektron og ett proton. Dette betyr trykk-endring, i alle 
fall i fordelingen. Her er påstand eller måling at ved tilleggs-energi på 13 elektronvolt så deles 
nøytronet opp. Dette er svært lite. En endring i gravitasjons-rom-trykket kunne vært nok. 
 Lite nok til at det kan sammenlignes med forskjellen lys har når frekvensen øker fra 1 million 
herz til 1.000001 eller 1.000004 herz ved trykkforandring i gravitasjons-rommet. Poenget er at det 
ligner på trykk-endringene i rommet til en viss grad. Og dette kan bety at utenom trykk-endringer i 
rommet fra gravitasjons-objekter generelt, så kan nøytroner være balanseutjevninger i trykk-rommet 
også, altså at gravitasjonstrykket kan produsere en jevnere balanse-sone for trykk-retninger, ved 
grensen av overgangs-trykk, eller som balanse i det felles trykk-endrings-rommets trykk-bølger som 
alt er på gang, i bevegelse, men at fordelinger av styrke-forskjeller i gravitasjons-retningen gjør at det 
dannes jevne mellomrom mellom balansevirvler. Også partikler som danner bane-balanser. 
 Om så betyr det også at det finnes mikroturbulens mellom motstanden bølgen har med annet 
gravitasjon-rom og dermed gir resonansmønstre, lignende regnbuefarger på såpebobler. Likt som en 
utskiftningsturbulens i en grensesone for trykkturbulensen grensefart, sammenlignet med lokal 
gravitasjons-mål, likt objekter vi har som vi definerer som enhet ut fra lengde og hastighet og energi-
mål her på jorda, en tenkt 0 verdi for energi, eller den relative hastigheter vi måler fra anses som 0, 
og energiendring er lik gradene forskjell som registreres som en viss enhets-størrelse. 
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Lysets refleksjons-grad 
 
 Lysets refleksjons-grad og gjennomtrengnings-grad og frekvenser som overstiger opptaks-
balansen eller undergår en slik styrke at den kan presse seg inn i balanse-området. Slipp en kule på 
ett kilo og en klinkekule, de kommer omtrent likt ned, Galileis akselerasjon. Slipp en klinkekule og 
en kule som veier ett tonn nedover en planke som synker bare 10 cm i en avstand på 3 meter å se 
hvem som kommer ned først. Om tregheten til legemer! 
 Antar dette er notater i forbindelse med tema å ta opp, men finner ikke beskrivelses-notatenes saks-stoff. 
 

Sammenligning energi og kraft 
 

At energi, kraft, bevegelse, virkning, bevegelses-energier er alle mytiske begrep så lenge disse 
ikke har noen klare referanser, altså sammenligninger av like og ulike. Om vi har slike referanser som 
enheter og tall, og måle-redskap, så vil vi kunne sammenligne, og sammenligne med større sikkerhet 
forskjellen på størrelser. Når kraft, energi og bevegelse, eventuelt tyngde, har samme enheter for 
samme størrelser, så vil kraft, energi, bevegelsesenergier, tyngder, slik sett bli likedanne og like gode 
mål, fordi de sikter til det samme og kan sammenlignes for alle de forskjellige størrelser. Kan vi da 
sammenligne like og ulike med behov og sanser vi har. Og bevisst fornuft, logikk. JA. Det er 
utgangspunktet for at vi har laget finere mål som vi da igjen kan sammenligne med logikk og sanser, 
eller behovs-oppfyllelse. 
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Trykket i Rommet. 
 
 Vi oppfatter rommet som tomt. Men forskerne har målt at de store planeter og måner, og solen, 
har en gravitasjonskraft som trekker på hverandre slik at de skaper baner der planetene går rundt 
solene. Lokalt påstår vi jo at elektrisk positive og negative ladninger er sterkere enn gravitasjons-
kraften. Det går drøftelser, undersøkelser høyt og lavt, om slike felt tilhører en felles felt-kraft tross 
alt, og da vil elektromagnetiske krefter bety at det skjer noe lokalt med masse og energi som er i 
likevekt som styrke når alle målinger summeres, at gravitasjon og elektromagnetiske krefter er lokale 
utvekslinger av samme kraft, men de finner ikke en sikker formel for slike utvekslinger, eller sikre 
beskrivelser, annet enn at energiene stemmer med hverandre.  

Over lengre avstand er det altså gravitasjonskraften som dominerer, og spesielt mellom store 
legemer over avstand. Vi kan måle hva styrke elektromagnetiske krefter har og notere 
energimengdene. Vi vet da hvor mye masse og hvor stor bevegelse, akselerasjon, som disse mengdene 
kraft gir på forskjellige masser.  

Dette kan allikevel ikke konkurrere med gravitasjons-massenes virkning når vi tenker på at 
månen, jorda, sola, opererer med trilliarder tonn masse, slik som med jorda som beveger seg med 3 
mil i sekundet med hele denne mengden, og allikevel holder solen jorden i en bane rundt seg grunnet 
gravitasjonskraften, det vi kaller en slags fall-kraft, tiltrekningskraft.  

Når i tillegg denne avstanden mellom jorda og sola er 15 millioner mil, noe som gjør at solen 
og jorden i mindre skala som vi kan bygge modell av, ser ut som små prikker med langs avstand i 
mellom, nærmest som fnugg i rommet, så betyr dette at kraften egentlig må være helt enorm. 
 I det absolutte trykket som Kamos, Forandringskraften har, differensialkraftens absolutte 
trykk, så skal dette egentlig være nesten umulig å tenke seg til og forstå. Men det som er sikkert er at 
utvekslingene i denne kraften vil skape en slags fortynning og fortykning av de mengdene som 
utveksler, altså sirkulasjonsstrømmer som fortettes og utvider seg igjen lignende virvler i vann der 
vann går inn og samme mengde vann går ut igjen av virvelen.  

I mellom de rette strømninger og slike utveklinger vil det virke som en turbulensforskjell i 
rommet som vi har lokalt rundt oss. Rommet har lokalt alle steder egne slike turbulenstrykk. 
Forskjellen i trykk mellom innkommende og utgående kraftmengde, vil slik virke som ett lokalt 
trykkspenningsrom som balanseres av trykkforskjellen mellom to andre trykk som bender på seg når 
sirkulasjoner foregår, og slike bindinger kan foregå mange veier og er slik jeg ser dette en del av 
grunnen til at energi-rommet krummer seg. 
 Om vi tross at denne trykkforskjellen er liten i forhold til hovedtrykket overalt, så vil vi 
allikevel kunne tenke oss trykket som enormt. Antallet med få partikler i gjennomsnitt i rommet vil 
da vise en slags forskjell på hva denne balansen og trykket gir av energiforskjell som 
partikkelsirkulasjon i rommet. Om vi hører at det kun er 20 kjernepartikler, nøytroner i hver 
kubikkmeter rom, så har vi en ledig plass som er for eksempel et 1-tall med 50 nuller bak som ikke 
er partikler, men er trykket.  

Dette lokale romgravitasjonstrykket skal da stort sett være tilsvarende høyt trykk i forhold til 
partiklene. Eksperimentell tankegang vil altså tilsi at trykket er så stort i rommet som forskjellen av 
energi dannet som partikler. Romtrykket er alltid allikevel i likevekt, også i utvekslingssoner, om vi 
følger vitenskapens målinger og forandringskraften, differensialkraftens prognose. Dette kan vi 
sammenligne med aggregat-tilstander og temperatur. 
 Når vi smelter de hardeste stoffer med varme, så får vi flytende aggregat-tilstander og når vi 
øker temperaturen mer så går dette over i gass og ioner, og om det er høyere temperaturer så vil vi 
sitte igjen med bare partikler, og til slutt vil massene gå over i lys, og lys vekselvirker med 
gravitasjonen der tynnere og tykkere, sterkere og svakere gravitasjon, øker frekvensmengden til lyset 
som igjen betyr at massen øker og minker, slik at gravitasjonen tar og gir masse til lyset. Er det ro så 
har lyset høyest hastighet, men minst energi, mens er det trykkforskjeller, så øker lys-energien, 
massen. 
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 Om vi skulle omsette romtrykket til temperatur betyr dette at vi ville få en lignende Celsius-
økning med 50 nuller bak som varmegrader. Bare eksempel. Men trykket ville være så enormt at alt 
vi ellers ville kalt partikler ville vært mulig virkende som en tyntflytende væske. Sagt med andre ord: 
Trykket ville virket partikkelløst, sterkt turbulent utvekslende, og samtidig ville vi ha en absolutt 
balansert likevekt her i følge energimål vi har gjort og som forandringskraften, differensialkraften 
tilsier at det er.  

I trykkforskjellene i rommet med likevekt så ville temperaturforskjellen virke som nær 0 
grader, en stabil og nesten vakuumvirkende trykksone som ikke viser uro eller forskjell, unntatt der 
det dannes objekter. Fordi mitt i denne massen som er flytende vil de nødvendige trykk-utvekslinger 
fremdeles foregå og vi får da forskjellen i trykk som balanserte virvler og kulepartikler, eller 
krumnings-felt inne i denne balansevæsken av masse. 
 Diss forskjells-gradene av trykk gir en ny og liketil temperaturskala mellom energiene som 
kan stemme med de proporsjoner vi finner mellom varme og kulde, eller frekvensaktivitet i partikler 
i rommet, i massene som er massen vi oppfatter, og som baner og opphopning av masser som i atomer 
og galakser. Allikevel virker altså rommet nesten tomt ellers. Denne likevekts-kraften i rommet ville 
vi jo ikke registrere. Men den ville virke som en kraft og motkraft for utbalanserende og utvekslende 
energier. 
 På dette nivået tar mye av våre målingsmuligheter som kg, amper, celsius, frekvenser slutt, at 
vi ikke kan måle stort mye av videre trykk-forskjeller. Dette må altså beregnes og testes på en annen 
måte. Vi kan si at gravitasjonsbølger og gravitasjonsfluks i rommet avslører en del om trykktilstander 
vi kan finne og som sammenlignet med masse og energi ellers kan virke avdekkende for en slik høyere 
romtrykk-kraft. Dette ville bety som ved fotografier med negativbilder, at trykket er omvendt av hva 
vi tror, at det er tomrommet som har det harde trykket og at partiklene er de fortynnende utvekslings-
sirkulasjoner i denne massen og kan ligne boblene i et kokekar.  

Bestemt trykktemperatur med like små spredde bobler i bunnen av kjelen eller i vannet. 
Selvsagt kan dette ligne en slags indeks-funksjon, men da partikler i rommet kan frigjøres gjennom 
små og store trykk slik at de kan vandre fritt i det lokale kosmiske rommet og virke selektive på andre 
partikler gjør at kun balansen mellom feltrommet og partiklene må tilpasses som balanse, og slik 
trekker seg sammen og utvider seg med like fordelinger av energi mellom feltet rundt og masse-
samlingene.  
 Modellen til Differensialkraften, Forandringskraftens letteste fysiske fysikk og kjemi-
orienterte matematiske og geometriske bærende navn, som Kamos-modell for altet, får jo nøyaktig 
de samme konsekvenser som former og fysiske lover for energier innen alle fysiske felt slik som vi 
har funnet ved Einsteins relative og generelle gravitasjonsteorier, og feltteorier, og hans geometriske 
romtid-form som er ekvivalent med de fysiske lover. Det er frekt og dristig å påstå at 
Differensialkraften er hundre prosent mens de andre teorier og eksperimenter er kun 99 prosent riktig, 
men hva skal man si når en finner en modell som til-grunne-gir dannelses-forholdene til de samme 
former og lover. 
 Et slikt høyere flytende trykk som alt er balansert før utvekslingene skjer, og som er balansert 
gjennom utveklingene også, kan se bort fra avstander i rommet, fordi utvekslingene er balansert tross 
at det er dannet selektive partikler som driver i strømmene. Mot-partikler og parrpartikler og opphør 
og nydannelse av partikler kan slik skje både som Bohr og Einstein sier, enkeltvis og i parr.  

Parr tvinges frem i nesten alle tilfeller der partikler alt er balansert og vi forsøker å forstyrre 
eller splitte disse. Også kvantenergier eller kvarkenergier holdes på plass som energi, og vil ikke 
under et stort trykk virke mot Einsteinske relative forhold, men må ses på som at de er inne i en trykk-
likevekts-sone som de ikke kommer ut av. De rette retninger og de kurvede og vekslende former på 
partikler, vil oppføre seg slik som balansen tilsier at de skal gjøre.  
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Ett balansepartikkel som splittes i tre kvarker vil tvinges til å rotere seg inn i igjen til at 
feltmassen har dannet samling igjen som den opprinnelige partikkelen, rom-energi-balansen, da 
samtidsutvekslinger med andre partikler ikke rekker frem og fordi lyshastigheten ikke strekker til 
som energiutvekslingen annet enn som den hastighet det er på feltkraften i kvarkene, og de må 
balansere med gravitasjonskraften rundt seg og med kraften til hverandre som betyr samling av felt-
energiene, der trykket er for stort til at det kan dannes bare vertikale virvler, men kuleformede 
romvirvler.  

Trykket er også så stort at mindre energier enn gjennomsnittstrykket til rommet vil spre seg 
ut mer lignende vertikale virvler, og virke forplantende gjennom store avstander som balanse-
utveksling. Balansen vil fordele seg med forskjellen i trykk-kraft som følger trykkhastigheten til 
gravitasjons-turbulensen, altså som viser at lys og gravitasjon har samme hastighet, da lystrykket ikke 
klarer å forsere gravitasjonstrykkets hastighet, som det er en feltenergi-forskjell i forhold til, og som 
de fleste aner som en felles kraft-årsak som vekselvirker. 

Turbulensen i rommet gir en viss gitt forplantningsbevegelse og hastighet gjennom 
gravitasjons-rommet, som forskjellen mellom de omliggende trykkfeltenergier som det kosmiske 
rommets drift-forskjeller i hastighet er dannet av. Jeg har tidligere vist til driftshastighetsforskjeller 
mellom selektive partikler og eventuelt bevissthets-preferanser, sanser og behov, sin tid med høyere 
refleksjons-hastighet har til å foreta valg mellom alternativer i den fysiske natur.  

Når vi klarer å holde på et bevissthetsbilde eller har øvd oss opp i et visst hastighets-arbeide 
kan vi lett klare å sammenligne innholdet. Et frosset bilde i forhold til bevisst sammenligning vil slik 
virke som en uendelighet hastighet i forhold til stillbildet, og mange valg kan gjøres. Skjer prosessene 
fortere og i større mengde enn vi rekker å følge med på, så blir bevisstheten forvirret. 

Den samme kraft kan også være grunnlaget for bevissthetens spesielle og logiske sammen-
lignings-prosess som egenartet feltformasjon der svarene er: Kjent! Ukjent! I sammenligninger av 
like og ulike som konsekvens av forskjells-naturens funksjon. Både kropp og sjel må tilregnes livs-
evnene, slik at vi forstår at ødeleggelse av hverandres organer er del av det onde selv, slik det religiøst 
utrykkes i mangel av sammen-lignings-grunnlag. Og som egentlig der dette er tydelig nok for oss 
alle. Fornuften destrueres i kjølvannet av lidelsene. Vi må ordne opp i dette. Her har ikke 
likegyldigheten noen plass. 

Dette skrivet, Kamos, Forandringskraften, Differensialkraften, om romtiden, energienes, og 
logikkens opphav, likevekt og balanse, som preferanseskapende og virkningsfulle for fysiske og 
bevisste systemer, fjerner mye av skille mellom grunnleggende religiøse systemer, teologi, filosofi 
og vitenskap, kjernen i tao og i buddhismen, det samme, og liketil alt fra sjamanismen til 
kvantefysikken, for hva som er virkende og gyldige oppgaver vi står foran, og en tilnærming mellom 
gruppene er nødvendig for å ordne opp i vår skremsels-propaganda til fordel for mange gode tiltak vi 
må sette på dagsordenen i stedet. Vi er faktisk i samme tilværelse, og den er så effektiv som det vi 
gjør den til. Vi kan klare dette. 

Dette kraft-bildet har alle relative forutsetninger på en slik måte at hvilke som helst universelle 
modeller kunne vært lagd. Men som Einstein og i kvantefysikken må vi tilnærme oss gjennom 
undersøkelse og målinger. Lokale forhold viser nettopp at det kan være en utvidelse på gang, uten at 
vi vet om denne går i gjennom en virvelbevegelse eller fra et sentralt området i utgangspunktet. 
Poenget er at det vi kjenner er nok til å rekonstruere en hel del av tidens løp for utviklingsbildet til 
vårt univers, og astrofysiske målinger er en av våre beste metoder for å finne sammenlignings-
grunnlaget.  

I tillegg kommer snedige løsninger som å simulere små og store bevegelser, og slik finne 
feltvirkninger rundt en planet, eller resonans-felt i galakser som kan vise galakse-dverggalakse-
påvirkninger av stjerneformasjoner, og brede nok mål til å finne gravitasjonsbølger i rommet.  
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At en bevegelse nær lyshastigheten for virvlende tonnasjer galakser ikke forklares ved 
gravitasjon eller andre kjente krefter, da ingen energi strekker til, og denne kraften ikke er slik som 
at det mangler 95 eller 30 prosent masse i rommet, mørk materie, energi, men at det er snakk om 
trillioner ganger høyere krefter for at utvekslingen skal skje, viser at det kun er en motkraft som kan 
dreie så raske tonnasjer galaksesnurr som i kosmos. Men dette klarer differensialkraftens 
strukturvirkninger å ordne. 
 
Logikk i vitenskapelig definitiv forstand. 
 
Definisjon tatt fra ord-forklaringer i språk rettet mot sammenlignings-prosesser. 
Logikk er: læren om lovene og reglene som gjør tenkningen, 
resonneringen og argumentasjonen gyldig («logisk»).  
Den klassiske logikk går tilbake på Aristoteles' syllogisme-lære.  
Helt siden den gang har logikken utgjort en av filosofiens hoved-disipliner.  
Den moderne logikk kan spores tilbake til 1800-tallet.  
Altså lik eller ulik med utsagnet. 
 Så logisk funksjon betyr gyldig funksjon. I tenkning, ressonement, (fornuft, ordens, 
assosiasjon, sammenligning, at årsak og virkning ikke kan skilles fra hverandre uten at det da blir 
ugyldig), ingen logisk forbindelse, og argumentasjon: Argumenter for dette og argument mot dette, 
og om argumentasjonen klarer seg, så er den gyldig, og reglene for argumentasjonen er at grunnlaget, 
forbindelsen mellom påstand og konklusjon må være gyldig. Logisk universmodell betyr altså gyldig 
univers-modell. 
 
Funksjon 
 
 Som vi ser så er Differensialkraftens funksjon 100 prosent korrekt for rom, tid, bevegelse og 
energi, og utvekslingene, og balansen, mens geometrien og tall-matematikkens og logiske 
datamaskiner kun er 99, 9999999999999999999999999999999999999 prosent riktige. Og dette er 
tallet 1 og enhetene m, s, og punktets problem, og logikken 0 og 1 sitt problem, der odde-talls tilfeller  
som likedanne punkter i rom ikke kan deles opp og er adskilt. Einstein sier derfor at det bare er å 
regne. Så tilnærmet nær vi kommer. Gauss innfører en slags juks som slik kan samstemme med 
proporsjonale logaritmiske avstandsendringer lignende akselerasjonsforskjellens krumning av baner, 
og der hans mikropunktarealer liksom skal være tillat sted for krumningen.  

Logaritme-forhold ser ut til å stemme, men slike mikropunkter må kreativt gjen-oppbygges. 
Mange ulike forhold kan gi et areal med en gitt gjennomsnitts-retning. Hastighets-løkken til 
Differensial-kraften løser dette ved at trykket må fordele seg proporsjonalt som størrelse og avstand 
mellom hastighets-løkkene som er virvler som kan skifte retning ved å bytte plass med feltstrømmene 
ved siden av seg, og slik klatre innover mot treghets-utvekslingen. Tidsforsinket i driftsstrømmen. 
Det samme skjer egentlig med Lorenz-elektronets sammentrekning, der gravitasjonsbalansen og 
fartsretningen kompenserer hverandre, men at romkraften er sterk nok til å bremse elektronet, som 
nå må ha mere akselerasjons-energi for å holde tritt med jevn akselerasjon.  

Hastighetsløkkene må tre inn i gravitasjonsfeltlinjene og elektromagnet-feltene for at disse 
skal utveksle med hverandre og også endre formen, om det skal være en påviselig logikk i dette her. 
Sirkulasjonene sørger for en smurt overgang i denne sammen-klemmings-prosessen. Hva frekvens-
friksjoner angår, så kan dette allikevel bli turbulenser, utrettinger, innsnøringer, spiraler, evjer som 
skaper tromme-virksomhet og plask i samme overgangen, men med samme hastighets-løkke-
forklaring. Forskjellen er bare at en jevn akselerasjon utveksles med en balanse-utveksling som krever 
stor vekselvirkning for balansens skyld, kaos. 
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Logikken 
 
 
 At vi merker forskjell! At vi merker like, ulike, også som kjent, ukjent, som uforanderlige og 
foranderlige virkninger, former, endrings-graden. At vi har like og ulike kan tilhøre både begrepet 
kaos og kosmos, orden og uorden. Å oppdage like eller ulike av alt det vi her er nevnt, kan bety både 
riktig og gal løsning, sannhet eller løgn, fakta eller innbilning. Slik sett er det like logisk at svaret er 
feil som riktig. Ligner her Aristoteles syllogismer.  
 Det som logikken kan gjøre med like og ulike er å sammenligne slike. Da kan vi sette opp ett 
svar der den første påstanden er lik den andre påstanden. Er-lik er sammen-ligningen. I begrepet er 
lik, ligger det altså en operativ funksjon, å merke forskjell som lik eller ulik, hvilket da bevisstheten 
må ha en funksjon som registrerer a, en forskjell og sammenligner denne med b, en forskjell, og sier 
i fra, gjentar dette som svaret er lik med eller ikke lik med. 
 Vi behøver ikke å ha riktig informasjon å sammenligne med for om noe er likt eller ulikt. Vi 
kan ha feil data, eller behov, som overstyrer en mer riktig sammenlignings-funksjon. 
 Men uansett følelser, livskvaliteter og endringer i dette, behovsegenskaper og intuisjon, så er 
det også like og ulike i slike virkningsgrader, men vi klarer ikke så lett å identifisere dette, for alle 
følelser koblet til bevissthet virker som elektriske støt. De minste følelser og anelse virker som små 
sjokk for bevisstheten, men de fleste er slike vi mestrer uten smerte-reaksjoner. 
 Mens rom, avstand, tid, bevegelse, stoff, virkningseffekt og vekt på slikt, oppdelinger og 
sammensmeltning her er noe som vi lettere kvantitativt kan merke forskjeller som likt og ulikt i. Men 
hverken følelser eller de fysiske forhold kommer unna disse forskjells-egenskapene. Forskjells-
funksjonen som danner grunnlaget for like og ulike og sammenligningen og er derfor både det logiske 
og grunn til intuisjonen, og gjelder derfor for alt kvantitativt og kvalitativt. Ingen av delene klarer vi 
å oppfatte alt av. Når vi først oppfatter noe og forsker, så ser vi NÅR VI HAR MER LIKE OG ULIKE. 
Til og med i selv-kritikken. Har vi sett likt og ulikt eller har vi tatt feil som likt og ulikt. Da er det at 
vi merker at det er balanse, og forstår vi ikke slike grunner virker det meste tilfeldig og ubalansert. 
Om vi har oversikt over noe avgjør om et menneskes personlige oppfatning er kaos, uordnet eller 
kosmos, ordnet, nødvendig eller tilfeldig.  
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 E=mc2 
 
 Einstein skjønte at da hans kone hadde jobbet som assistent 1 år hos Planck, og fortalte til 
Einstein at Planck hadde funnet en ekstra energi-funksjon som var veldig liten ved siden av frekvens-
energien i lyset, at dette ga lysets fulle virknings-effekt energi. Både Hun og Einstein var klar over 
det som Einstein arbeidet med, som begge kunne like godt i fysikken, at problemet hadde vært 
hvordan lys-energi og masse kunne øke likt som masse i og med at det alltid manglet en bitteliten 
forskjell på ampere og masse. Her hadde hun nærmest svaret på forhånd for Einsteins problem, og 
som et problem og svar som hun var enig i. Men det var Planck som fant det ut. 
 Einstein hadde skjønt at ampere og elektromagnetisk spenning, ladning, også var en lys-
mengde, en effektmengde, en virkningsmengde. Om virknings-effekten til lys og masse skulle passe 
sammen, så måtte lyseffekt og masseeffekt bli like i størrelser. Lys-massen hadde jo vist at massen 
økte en liten del mer enn det vi målte lyseffekten som, og Planck hadde jo her svaret.  

Gauss-Weber hadde vist at masse og elektromagnetisme var kompatible energier. Og Maxwell 
hadde regnet ut at synlig lys, elektromagnetiske bølger, magnetisk felt-effekt og elektrisk felteffekt 
og varmestråler var kompatible energier. Lys, elektromagnetisme og masse var nå like energier med 
unntak av denne lille differensen i frekvens, eller ørliten forskjell i ampere og kg som samsvarte med 
planck-energien.  
 Nå måtte Einstein først vise at alle regnestykker mellom energieffekt hos feltenergier og 
masse-energier var like og samtidig påvise eksperimentelt at energien tilsvarte masseflyttet. Den 
fotoelektriske effekt med å bestråle, lyse, på en kobber- eller gull-leder for å se hvor mye elektrisk 
strøm lyset forårsaket som energioverføring er, og var bare et delvis bevis-eksempel på overføringen 
og at lys-energi og masse var kompatible og hvilken masse som tilsvarte lys-energi, og effekten. Han 
lykkes til slutt å sette energieffekten på den ene siden av formelen, og massen på den andre siden med 
tenkt lyshastighet, og finner at den manglende faktoren faktisk er lyshastigheten selv.  
 Einstein hadde derimot absolutt tro på at lys og masse måtte være ekvivalente, like i effekt 
slik at massen økte som den gjorde. Han hadde også sett på alle Maxwells elektromagnetiske formler 
for lys og varme og elektrisk effekt og magnetisk effekt, og han hadde god greie på effekten omsatt i 
masse-bevegelse, blant annet fra Gauss som viste at Masse og elektrisk spenning som virkninger 
kunne omdannes i effekt med hverandre.  
 Slik som når vannmasse driver et skovlhjul etter Newtons lover for masseeffekt, og hva vi 
fikk i tilsvarende effekten ved massebevegelser i effekt når alt svinn var tatt vekk som motstand og 
annet. Da stemte massekraft med elektrisk kraft, og som Maxwell viste stemte med varmekraft og 
lyseffekt. Radiobølger. Ande, også Gauss, hadde vist det samme ved oppvarming for dampmaskiner 
og temperatur og volumendringer i gass i beholdere.  
 Einstein kjente til alle effektområdene, og da Maxwell hadde funnet ut at de elektromagnetiske 
lover stemte perfekt med hverandre og at Gauss hadde påvist at dette stemte 99.9 prosent med masse-
bevegelses-effekter, virkninger, så kunne ikke Einstein slå seg til ro med at de stemte bare 99.9 prosent 
når det alltid ble hundre prosent i virkeligheten som masse. Lyset var altså problemet, og Planck fant 
her ut bare effekt-differensen. Altså hva som manglet i en gitt størrelse som stemte hundre prosent 
når frekvens og planck-verdi var sammen. Å oppdage denne feilmarginen virket konkret. Om det 
også var sant så ville det mulig stemme med Einsteins forskjell på lys og masse, at de stemte helt. 
Einstein hadde tenkt at gravitasjon var akselerasjon og at lysets hastighet var konstant og gjort dette 
til konstanter i og med at det alltid så ut til å stemme perfekt. 
 En virkning med konstant hastighet endrer i utgangspunktet ikke energien men er fast 
energimengde. Einstein regnet nå ut lys-massen til Planck, den lille forskjellen, og da fikk han som 
svar at masse er lik energi. Men også at lys-energien med lyshastigheten, der hastighet står for effekt-
økning, men som topphastighet var en fast effekt, at massens størrelse ganger lyshastigheten, eller 
lys-energien, også måtte ganges med lyshastigheten ganske likt kvadratet av hastigheten hos Newtons 
kraft, eller Watts effekt.  
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 Einstein beregnet alle veier han kunne, og kontrollerte de fleste muligheter som kunne settes 
opp som fysiske eksperimenter han fant relevant for å påvise ideen om at lyshastigheten virkelig var 
den konstanten som kunne benyttes som energi-konstant 1 i tillegg til en visse konsentrasjon masse. 
Og kjente da til at effekten øker kvadratisk med dobling av avstand, men også ved dobling av 
hastigheten. Slik kunne en sette opp en hastighet fra 0, 2, 4, 16, i alle fall øke jvadratisk med 3-
dobling, 5-dobling og hva som helst, noe som er ganske likt bremseloven.  

Einstein bestemmer seg for å benytte lyshastigheten som det øvre sikre konstante målet som 
beregnes, og finner heller differensen mellom denne og det legemets energi som beveger seg. Slik får 
han både Lorenz og Plancks tids- og energi-forskjeller til å stemme med hverandre og den totale 
energien mellom lys og masse og energi. Formelen blir ikke endelig bevisst før eksperimentet til Lisa 
Meitner og Otto Hahn i 1938-39. Det stemte i spaltningen av radioaktivt stoff, masse + energien i 
strålingen. Helt eksakt. 
 Han fikk et svar på lyseffekten som tilsvarte at om den ble omsatt til masse, og hadde lys-
virkningen i seg og ble utløst i samme hastighet, så ville effekten bli massen ganger lyshastigheten 
og det siste tallet, eller svaret, stemte med kvadratet av lys-hastigheten. Om vi kun tar massen, anser 
den indre bevegelse som lyshastighet, og akselerer denne opp i lyshastigheten, så vil hele massen ha 
lyshastigheten, med en hastighet lik bremseloven, som kvadratet av lyshastigheten.  
 Egentlig er det snakk om Newtons akselerasjon. Einsteins svar ble riktig. E=mcc. Videre 
hadde Lorenz påvist at det ble flat-klemming av objekter, partikler, på den siden de beveget seg. Det 
virket som en forsinkelse på tiden det tok fra a til b. Einstein finner ut at dette endrer massekraften 
om den nærmer seg lyshastigheten og at dette kommer frem av Lorenz formel.  

Einstein viser senere at dette skjer som utveksling mellom to legemer også, og at lorenz formel 
alene stemmer med den spesielle enkelt-legemlige punkt-singulære teori og beregning, og som 
eksempler, men ikke med flere objekter som da viser en utvekslings mellom to slike objekter gitt ved 
avstand og akselerasjon. Ut fra dette kan han beregne at masser krymper og sveller, at feltet rundt 
gjør dette i omvendt rekkefølge samtidig, og at sorte og hvite hull i rommet, spesielt sorte hull, vil 
miste mye masse til rommet og lage gravitasjonsbølgeeffekt.  

Massers påvirkning i hastigheter og med akselerasjoner og retardasjoner fører slik til en svært 
riktig generell relativitetsteori for økning og minskning i massenergi og tilsvarende økning i og 
minskning i romfeltet rundt disse, samt til hva frekvensforskjellen blir på lys i de forskjellige trykk-
lag i feltet. Dette omvekslings-virkende masse-energi-forholdet der rommet og objektene styrer 
hverandre som  balanseenergier er  

Einsteins ekvivalente, generelle gravitasjons-teori, felt-formler, og samtidig den generelle 
relativitetsteori for et landskap med flere objekter og felttyper. Romformasjonene er like med de 
fysiske formlene. Om de tar utgangs-punkt i ett felles punkt som sammenligningsverdi. Mulig 
triangulert da. Og med bevegelseshastighetens retning. 
 Einstein mente gravitasjonen hadde en viss energi eller var motstand for lyset. Men han måtte 
teste dette. Og deler av denne testen var den fotoelektriske effekt, å stråle lys på elektrisk leder for å 
se hvor mye strøm det ble i ledningen.  
 Her er energien tilnærmet det samme som tidligere, med unntak av kanskje litt bedre resultat 
som bekreftet E=mcc bedre. Men det var først formlene i 1915 som ga Gravitasjonsteoriene ut fra 
den generelle relativitetsteorien. Der virker flere objekter inn på hverandre. Og her fant ut at masse 
og energi kunne tape seg og øke ut over de normale, formelen. Denne effekten skyldtes at flere masser 
var sammen. Og denne forskjellen beregner Einstein som sine formler for gradvis økning og tap i 
masse, og legger det som er tapt og vunnet inn i gravitasjonsforholdene som energi der.  
 Da fikk han en ny lov for gravitasjon og masse som endrer seg med bevegelseshastigheten, 
eller med tiden, eller at tiden forsinkes eller øker, at i stedet for å bruke bevegelsen, men tiden som 
sammenlignings-konstant-enhet. Vi merker jo best forskjell på hvor lang tid noe tar og hvor mye vekt 
noe har da. Og dette ble påvist.  
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 Men hundre prosent bevis kom ikke før i 1939 med Lisa Meitner og Otto Hahns atom-
spaltnings-forsøk. Siden har all kosmisk forskning, planet-forskning, astronomi, fysikk og kjemt og 
kvark, kvantefysikk vist at E=mcc. Allikevel viser det seg en ubalanse som ikke skal skje i universet. 
Dette tror man skyldes en ukjent energi. Altså at ekvivalens og bevegelse viser asymmetri. Men 
Einsteins formler stemmer fortsatt. Også for nyoppdagede gravitasjons-bølger og lik hastighet på lys 
og gravitasjonsbølger.  
 Jeg vil påstå at da er det bevist at gravitasjonen balansert tar opp den energien og sprer den 
som det massene mister og øker i masse. Om da gravitasjonen er c2 så er energien lik masse-energien 
i gravitasjons-effekten, gravitasjonsfeltet.  
 Men dette er kun ut fra det vi regner som balanse-energien i forhold til negativ og positiv 
virkning sammenlignet med gravitasjon og antigravitasjon vi ellers regner 0 og nøytralitet som det 
samme for gravitasjonsnivået, altså vekt, masse, effekt, elektromagnetisk effekt. E= mcc betyr at vi 
har formel-omdannelsens verdi, altså transformasjons-regnestykket.  
 Problemet er at den indre feltvirkningen i gravitasjonsfeltet ikke lar seg påvise slik som 
massens elektriske og magnetiske virkninger, bare som krumnings-mønstre, og formasjons-
egenskapen mellom gravitasjon og elektromagnetiske masser er altså problemet å kunne vise en riktig 
skisse av. Uansett om det gjelder kvarker, galakser, sorte hull, kjemi og fysikk, eller geometri og 
matematiske formuleringer, så langt. Man ville kjenne den endelige formen til utvekslingen selv om 
den skulle være forskjellige hver gang, og lite retningsstabil da balanse-endring i liten skala har et 
utall av andre små faktorer utenifra å balansere med. 
 Det er den omformingen i praksis, som er den transformasjons-ligningen som de mangler for 
at form og masse som fysiske effekter skal virke både geometrisk og matematisk tilpasset samtidig 
for at de skal få enhets-feltet og enhetsfelt-loven. Det er ikke gitt umiddelbart gitt at den som skulle 
oppdage dette, selv forstår hva han driver med. At en bare matematisk og geometrisk sitter og 
beregner og finner en svært funksjonell sammenheng mellom to stadier.  
 Den sterke indre kjernekrafts oppførsel, og kvark-fordelingen, samt bane-retninger for de 
kosmiske galakser, og hvordan de kan snurres som så store masser nær lyshastigheten. Alle disse 
faktorene har både polære og balanse-spesialiserte ut-vekslinger som en uro som fraviker fra den rene 
formelen. At elektroner blusser opp da de forlater et legeme virker uforklarlig, som en energi utover 
det normale. Altså det virtuelle spranget for elektronet. Differensialkraft-forklart. 
 Men om bevegelsen må tilpasse seg uendelig små variasjoner som lys og gravitasjons-
turbulens og lys og masseturbulens har med gravitasjonsbalanser å gjøre, så har neppe dette en fast 
formel, utenom som energifelt-omdannelsen når de kommer sammen, altså bretter ut og gir 
krumninger ikke ulikt alt vannet i en foss med mye klipper og usymmetriske fall, og som endrer seg 
en del med mer regnvær eller vind. At det ikke bare er omvandling av en feltbølge som skal forklares, 
men mange ut fra ulike omstendigheter hver gang. 
 Higgs er for eksempel sammenlignet med lys-effekten eller den elektromagnetiske effekten 
pluss massen omgjort til lys hos elektronet, og sprenger vi dette så vil massens effekt kunne 
sammenlignes med elektronvolt, og det er grunnen til at Higgs-uroen som indre masse er omgjort til 
ubalanse, slik at effekten synes elektro-magnetisk. 
 Det er derfor ikke samme partikkel-formasjon hver gang de avbilder denne gravitasjons-
omgjorte fluksen til elektromagnetisk fluks som kan måles sammenlignbart. Spenningen kan bli det 
samme, men oftest en passe forskjell, mens formasjonen i bildet blir ulik for det meste, selv om 
dreining av bildet kan gi ganske like formasjoner i mange tilfeller. Grafisk fremstilling. 
 En grafisk fremstilling kan lett omgjøres til effekt ganger pi kule-volum-tetthet. Og dermed 
forestille noe. De kan ha utløst effekten av elektronet til romtrykk-balansetrykket slik et nøytron har. 
Da har de funnet ut hva elektronet balanserer i mot og ikke elektron-massen.  
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 Dersom ikke har de utløst en sentrumsmasse som er stor fordi det er en mer porøs partikkel 
med mindre tetthet pr felt-mengder areal enn det protoner og nøytroner har. Higgs må ha oppdaget 
dette på elektron-frekvens-energien i forhold til elektronets masse. Men denne har da en ekvivalens 
til protoner og nøytroners masse.  
 I forhold til et nøytron blir et elektrons negative elektriske energi, og pluss dens masse, en 
sum masse som gir trykkrommets manglende (elektriske negative massenergi i forhold til likt trykk), 
som nøytroner har på seg i rommet.  
 Vi kan se gravitasjonen som et atmosfærisk kjempetrykk over partiklene. Trykket er så stort 
at partiklene klemmes sammen og blir små. Men de har alle samme gjennomsnittstrykket rundt seg. 
De minste blir da presset opp som tytende piggsvin. Elektronet kan maks vokse ut til nøytronets høyde 
men da er det stopp. Feltlinjestrømmer som balanseres ut kan derimot nå lengre ut i rommet enn 
objekt-masse-virkningen gjør ellers slik som med protoner og nøytroner. Elektronet frekventerer ut i 
rommet lettest og så kan protonet følge på med positiv frekvens, som ikke virker like sterkt i trykk 
før de er innpå hverandre som elektron og proton som binder seg opp til hverandre. 
 At man vet hvilken energi de gir ut og at Higgs stemte med denne. Ett praktisk forsøk på 
sprenge ett elektron og proton for å finne energien i disse ved måling og ikke bare masse-energi-
mengder, eller enkle kraftmål i det et partikkel treffer noe, men den indre energien. At E=mc stemmer 
med partiklenes indre energi også, altså at forsøket var mangelen i praktisk energiforsøk i standard-
modellens sentrum. Sikrere tall. Mange setter Higgs-partikkelen i tvil på grunn av få forsøk, bare 
to tallverdier nær ønsket mål, og Black-hole-teorien mener å beregne det samme med 
lyshastighet og trykk ved gravitasjon sammenlignet med G-konstanten. At Higgs ikke beviser 
noe. 
 Et positron vil spise av gravitasjonen i det samme romtrykket fordi her går felt-linjene motsatt 
vei i ut-virvling. Dette fører til at mens elektronet akselererer gravitasjonstrykket der det er, så vil 
positronet som antipartikkel, antigravitasjon, redusere frekvensen i gravitasjonsrommet. I 
antigravitasjonsrommet vil derimot positronet virke motsatt og frekventere antigravitasjonstrykket. 
Kaldstrålingen fra radioaktive kilder på grunn av positroner skyldes nok dette.  
 Positronet ligner i normalt gravitasjonsrom mer på protonet som vil dempe frekvenser, selv 
om det holder seg stabilt på den frekvens som er ferdig tilpasset trykkrommet. Gravitasjonen vil bli 
spist i stedet for trykket ut i rommet. I et antigravitasjons-masserom i kosmos, så vil antigravitasjons-
partikler oppføre seg lignende det gravitasjonsrommet gjør i det ekvivalente gravitasjons-energi-
rommet. Det viser i alle tilfeller at når vi måler mest gravitasjonsmasse i universet, så kan det være 
for at det er mest av den balanseutvekslingen i rommet her. Men det kan også være fordi vi har kun 
gravitasjons-måle-utstyr.  
 Om vi hadde klart å bygge et anti-gravitasjons-bygd måle-apparat kunne det hende at vi fant 
likedanne mengder, men det er mulig tvilsomt i et ekvivalent landskap. Ekvivalent betyr i følge 
differensial-kraften at partikler bygges fra en gjennomsnittlig lik trykkretning som danner spredte 
energier av ekvivalent type som motkraft til den utvekslende mot-ekvivalensen som to mot-rettede 
formasjoner til en balansert kraft.  
 Når store masser kommer sammen med like rotasjoner som i gravitasjonsmasser, så betyr dette 
at det blir A: kollisjoner i rotasjoner som skaper mot-turbulens. B: at det skapes mindre behov for 
innførende kraftgravitasjonsstrømmer og at partikler minsker i volum og masse, som igjen med for 
mye masse vil skape mot-virvler som turbulens og balanse mot kraftrommets balansefelt.  
 Konsekvensen er at disse to, a og b skaper antifeltvirvler og anti-feltpartikler i den grad som 
det skal opprettholde balansen i gravitasjons-romtrykket. Da dannes det positroner og annet. Det er 
det som skjer med tyngre massesamlinger ved nøytroner og grunnlag for at disse må skyte ut 
nøytroner eller heliumkjerner, og mesoner som positroner i stedet for elektroner. Elektronene forlater 
lettest et slikt atom når en heliumkjerne er skutt ut da det gir balanse-underskudd i forhold til 
romtrykket og skytes ut. 
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 Alle disse data er ikke praktisk eller teoretisk utprøvd og flere av eksemplene kan være 
omvendte. Det er i dette tilfellet ikke poenget. Poenget her er balanse-styrende forhold i romfelt-
kraften i forhold til partikkeldannelsen og det enorme trykket som disse balansepartikler som bundne 
og selektive partikler har. Det er når partiklene er frigitt i rommet at de er selektive.  
 Når de ikke kan løsrives fra en rom-sone fordi de er avhengig av en utvekslingsvei grunnet 
trykkforhold og strømningsretninger de har oppstått fra som hører til trykkendringsforholdet mellom 
omliggende kosmiske felt og vårt felt, så er de ikke spesielt selektive. Men da de erstattes av 
romtrykkbalanser av mindre energier inntil de kan veksle denne partikkelen ut fra slik binding blir de 
frie selektive i driftsstrømmen de kommer ut i.  
 Også i masser så opphører den selektive virkningen når de må utveksle med andre partikler i 
en mer total energigrad. Men som elektroner i ytterskall ka de ha god selektiv balanse. Om de skytes 
ut i rommet så er både gravitasjonseffekten og elektroner og protoner, og nøytroner mer selektive. 
Lys derimot som må følge gravitasjonsbalansetrykket er slett ikke så selektive. Gravitasjonspartikler 
har høyest logisk selektivitet. Altså logiske valgfunksjoner. De roer ned, og får tid til valg. 
 Deres virkninger får tid til å virke på hverandre ut fra styrkegraden og vekslingen i dette, slik 
som frekvensendringer, energiomstillinger. 
 Gravitasjonsrommet overalt vil være til stede der partikler og store masser, soler og galakser 
samler seg, selv i små mineraler og vannmolekyler, hydrogen og partiklene selv. Et overalt indre 
gravitasjons-romtrykk som balanserer med partikler vil slik sette en indre grense for rotasjons-
utvekslingen i sentrum som ikke klarer å presse det indre rommet lengre inn. Den indre gravitasjonen 
har samme energi som den ytre gravitasjonen og vil sirkulere, forsøke å presse seg ut, akkurat som 
omliggende trykk vil presse seg inn i utveklingene.  
 Dette betyr at det alltid blir en indre gjennomsnittsgrense for de ulike partikler og deres 
rotasjonsenergi, og den mengde som da er satt av til plancken. Plancklengden som energi vil altså 
variere. Men her mener mange at lysets planckverdi er den minste lengden. Men denne varierer også 
med energimengden i plancken. Så den varierer. Her må de tenke seg den minste energien da.  
 Men vi vet ikke hvor lysets og partiklenes utveksling under ulike trykk foregår, og dermed 
ikke om det skjer en tilsvarende utvekling lenger ut i enkelte lyspartiklers energi, så det er ikke en 
registrert plancklengde det er snakk om, men en tenkt minste plancklengde som matematisk 
gjennomsnittlig da er en slags konstant for energi.  
 Satt som en tenkt minste gjennomsnittsverdi. Når vet vi at grense for frekvens er nådd, eller 
når det ikke er en plancklignende partikkel. I mikrokosmos kan vi tenke oss videre til et mikrokosmos 
av feltlinjer, mikrokosmos på innsiden av dette uten og ødelegge kraftbalansen i rommet. Da vil en 
planckverdi tilsvarende utvekslingen der være svimlende mye mindre enn det vi opererer med i vår 
verdens målestokk nå,  
 Det oppstår mange fiktive konstanter eller fiktive meninger om hva som er den endelige orden 
i slike sentra. Men å vise til en bestemt uforanderlig form er hundre prosent sikkert fiktivt. Selv en 
sirkulasjon kan gå inn i oval form eller frekventere ubalansert ut fra påvirkninger eller som 
balansering med romtrykket. Masse, stoff, materie har i nyere tid stort sett blitt oppfattet som en mer 
relativ og elastisk egenskap. Oppfører seg mer som flytende eller seige masser. 
 Styrken ser vi kan øke og synke i kraftfelt slik sol med gravitasjon holder planeter i bane og 
at elektroner er i bane rundt atomer og en bil kan bli løftet av en stor magnet uten at vi merker det 
selv, fordi vi ikke er magnetiske. En strikk blir strammere når den egentlig skulle sprekke ved strekk, 
mens den trekker seg sammen etter at den slippes og blir svakere. Ganske mye som fungerer motsatt 
av normale bevegelseslover. Derfor er differensialkraften absolutt pålitelig i forhold til de andre 
teoriene. Den skaper både ekvivalensen og de motsatte utveklingene og de fysiske lover som en logisk 
følge av sin virkemåte, funksjon. 
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 I et jevnt balansert felt som differensialkraften så vil det ikke skapes noe mere friksjons skulle 
vi tro med noe som ligner frekvensforskjeller og temperatur. Men om det som det også gjør skapes 
friksjon på grunn av utvekslingen, så skapes det ekvivalente felt som skille seg ut inne i disse, eller 
ut av dem. Disse skal jo også være ekvivalente uten friksjon, frekvens eller formdannelser. Men også 
disse er i et utvekslingsforhold til trykkfelter rundt seg nå.  
 Med trykkforskjell så oppstår formasjoner på nytt og frekvensfriksjoner. Konsekvensen er at 
temperatur og frekvens oppstår på nytt i de nye feltene. Dermed vil det bli slik uansett i hvilken 
størrelse eller grad som felt dannes i makrokosmos og mikrokosmos eller i kosmos. Alle trukkfelt 
starter opp sine nye tempererte frekvensformasjoner som tiltar eller avtar, eller som endres gjennom 
formasjonsutveklinger som ekvivalente tempererte felt, og slik sett kan det være at en tid gir økende 
eller synkende entropi.  
 Men stort sett så er denne i tilsvarende utvekslings-balanse som smalende der en tror at det 
kun er den registrerbare splittingen vi ser. Også oppfatningen en har til grunn er avgjørende for om 
man ser noe som splittende eller dannende. Vi kan lett se på hastigheten som om den skulle være den 
bestemmende, mens likedanne balanser motsatt vei av andre sammenligninger ikke anses som 
preferanse.  
 I det samlede preferanselandskap så utvekslingene som de skal i like mengder, og det kan 
hende at det er økende aktivitet av partikkelproduksjon, men mange steder samler disse seg også, og 
hva regner vi da som orden. Om jorda og orden her er utgangspunktet så behøver ikke dette å være 
orden i felt og partikkelverden. I så fall så er ikke entropien noen sikker referanse for balanse og 
ordensstrukturer. Da blir det en personlig syntes-sak, personlig behovs-vurdering. Hva som passer 
oss! 
 Mange bestemmer hvordan universet er, eller hva som er årsak. Mange bestemmer om det er 
kaos og andre kosmos, mange bestemmer hvor mange dimensjoner dette har eller ikke. Og hvordan 
de mener det ser ut eller er bygd opp eller hvordan det fungerer. Mange bestemmer hvem som har 
bestemt, planlagt, bygd, programmert eller styrer universet på de mest forskjellige måter som 
millioner av planlagte bevisste handlinger og skapelsesbehov. Ofte gjennom en viljekraft.  
 Men det er ikke så mange sikre referanser for dette. Det er ikke noen videre fullstendig 
sammenheng i begrep som årsak og virkning v hører, i det vi spør litt videre, fordi da vet man ikke 
hvorfor bevissthet og behov fungerer og hvorfor det som er, er. Her kan jeg bare henvise til logikken 
igjen som er i kapitlet foran dette! 
 Ut fra dette forstår dere sikkert at det oppstår ekvivalent motkraft antigravitasjonsfelt også, at 
det ikke er så rart at Hawking mente at og beregnet at, en mengde positroner og antipartikler oppstod 
ut fra de sorte hulls masseenergier. Og disse må blåse ut for av-laste trykket som kommer inn. Det er 
mengdene som er enorme, men så er det jo observert nye galaksefødsler ut av begge ender av 
sentrumssylinderen i flere tilfeller. 
 Jeg har ellers i skriftet et møtepunkt med denne emulgerende prosessen, friksjonen mellom 
feltutvekslinger som ligner det samme som foregår her. Trykk-turbulens og balanse-forhold. 
 Jeg mener selvsagt at det først er når vi forstår at alt virker, og stiller spørsmål til hvorfor det 
gjør det, at vi kommer til funksjonsbygning bak det vi kaller Gud eller bare Naturen, fordi alt drifter, 
og uten den forklaringen så står bevisstheten og materienaturen i stå.  
 Det ligger bakenfor piksler og stillbilder og magisk virkning. Eller bevisstheten som danner 
bevisste sammenligninger. Om det kun er piksler kan det ikke skje noen sammenligning. Alt stivt kan 
ikke det. Hverken i natur eller bevissthet. Og magien er ikke eneste funksjonsforklaring, om den har 
noen slik funksjon eller forklaring i det hele tatt.  
 Jeg mener heller ikke at matematikk, geometri og måleutstyr er juks. Men uten andre 
fordypninger skjønner en aldri hva man driver med. Dette kan ikke være referanseløst. Det er noe 
man beregner eller ser. Allikevel har en mengde av praktiske og beregninger og måleutstyr gitt oss 
slik som Newtons oppdagelser og det som en enorm sprengning av tidligere oppfatninger. Videre med 
Leibnitz, Euler, Gauss, og atomalderen fra fransk revolusjon til 1900.  
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 Nå er det 2018. Min bestefar ble født i 1897 før biler og fly, og døde i 1987 når foreldrene til de fleste som lever 
idag var tilstede som idag er ungdommer og de som er 20-25 år. Dette betyr at bestefar levde da Edison og Tessla fant 
opp sakene sine. Curie radio-aktiviteten, røntgen styrte radiostråler, radioen oppfinnes, telefon og kino kommer. Det var 
ikke biler da bestefar ble født. Jeg var 31 år da han døde. Bestefar var 8 år da Einstein fant E=mcc.  
 Videre at Leibniz og Newton døde 180 og 170 år før bestefar, egentlig ikke så lenge siden når en tenker på at 
bestefar ble 90 år. Da jeg ble født fantes det ikke privat fjernsyn enda, eller privatbiler i Norge. Oslo hadde flere hester 
enn biler. Jeg ble født 1956, Einstein døde 1955, og jeg hadde kommet frem til denne grunnfunksjonen i 1979, 24 år etter 
Einstein.  
 Dette var 8 år før Hawking 1987 fikk prisen for en teori jeg var uenig i, og som han skiftet ut med Einsteins syn 
rundt 1994 da jeg ga ut tankene mine i bok selv, som jeg da leverte et eksemplar av til Arne Næss, død 2009, som arbeidet 
med relativitetsteorien for akademikerne. Carl Sagan var beste inspirasjonskilde om univers,men ikke for funksjoner, 
partikler, bevissthet, lover hva disse gjemte seg i og tid, virkning, bevegelse, rom. Teologien, psykologien og vitenskapen 
var her som blanke ark. 
 Jeg ble født da DNA-kodens 4 proteiner ble oppdaget. I 1979 utdannet i elektronikk og digitalteknikk som service-
teknikker på slikt utstyr. Jeg satt som edb-styrer av 200 datamaskiner fra 1991 til 1993 på universitetet og hadde absolutt 
kontroll på systemene og driften. Allerede i 1988 kunne jeg gjøre det meste av det jeg ville gjennom hypercard-
programmering som er enkelt arbeidsverktøy. Mobiltelefoner hadde akkurat kommet. I 2006 fikk jeg meg nettbrikke som 
jeg kunne sitte i skogen med å surfe på. Nå først leste jeg annen litteratur stort sett i skogshytter frem til 2013 da jeg 
oppdaget de fysiske lovenes funksjonsgrunnlag ut fra differensialkraften. 
 Økologi, mineralogi og petrografi/krystallografi hadde jeg gått gjennom i 1984, Cirka 20 bøker. Og evolusjon, 
fortids-kulturer gjennom 4 millioner år., Geologien og tidene. Så har da også Kina løsnet noe på grepene. Russland 
trukket seg mer inn i seg selv igjen, og nye blodbads-kriger velter inn. Jeg går gjennom 5 år med undersøkelse av om alt 
stemmer med de fysiske lovers oppdagelser og sammenheng. Nå er 2 år mere ren-skriving, og boka på nettet! 
Differensialkraften! 
 Fra bok 1 Forandringskraften til bok 2 Differensialkraften har det gått 23 år. 39 år etter at hoved-funksjonen ble 
oppdaget 1979. Barn fra 90-tallet har blitt over 20 år, en sønn nærmer seg 40! 2013-2016 kontrollerer vi vitenskaps-
teorier fra gammelt og nytt sammen. 
 Alt dette er for å vise tids-sammenligninger. Men dette dekkes fort inn av et kirsebærtre som har gjennomsnitts-
alder 400 år. Det går egentlig fort unna selv om vi synes at vi har god tid, eller at det skjer alt for mye og vi alltid har 
dårlig tid. Men tiden fra 2000 til 2018, at her er de eldste akkurat ferdig med gymnas og begynt videregående studier 
eller ut i arbeidslivet. I et økonomisk kaos tiden har blitt.  
 Troen på enhetsfeltteori fra Einstein etter 1950 og frem til dagens kvantefysikere sammenfaller godt med de som 
ikke kan være noe annet funksjonelt, Differensialkraften. Kun en løsning den veien. Den matematisk-geometriske 
tilnærmingen har mistet gangsynet helt. 
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Absolutt Ingenting og Alt. 
 
 Vi har gjentatte ganger ved siden av hoved-definisjonen som det krav-bestemte «Det 
Spesielle Absolutt Ingenting»-begrepet i boka Differensialkraften, df-Force, gjentatt dette begrepet 
i ulike sammen-henger fordi det er aktuelt i det mange benytter lignende utrykk som forklaring, 
argument, forståelse, uten at det er noen definisjoner eller referanser, preferanser, eller begrunnelse 
for begreps-bruken. Ingen funksjons-sammenheng.  
 Mange har bare lært at de skal svare slik, med «ingenting», uten helt forstå hva det innebærer, 
men stoler på at de som har lært seg dette svaret, har vært oppriktige, og sannferdige. Ingen kritisk 
mistanke til begrepet har oppstått, eller tanke ved egen bruk, tale. I denne forbindelse gjentar jeg dette 
nå. Mange har også et synonym-register for det som de mener tømmes og fylles, som en type tomhet, 
intet.  
 Hva annet dette står i forhold til blir ikke definert, selv om tilstanden står i forhold til noe, 
eller til andre intet-former, selv om det tiltenkte er tomt, ikke kan eller at man ikke vil, bruke dette 
som referanse. Begge tilfeller er nemlig mulig, fordi en tom fiske-pakke, gjelder et avgrenset tomt 
område i forhold til noe annet. Men pakken er tom. Fisken er et annet sted. 
 Det spesielle absolutt-ingenting-begrepet er en eliminering, fjernelse av alt dersom det er til. 
Dette betyr at det spesielle absolutt-ingenting-begrepet ikke har noen forskjell, det har da ingen like, 
ulike, ikke to like eller to ulike, ingen virkelighet eller mulighet, ingen årsak og virkning. Ikke noe 
kan skje, hende, skape, virke. Heller ikke kan, gjør, få til noe. Ingen vilje, bevissthet, styrke. 
 Det legges sterkest vekt på begrepet forskjell, ingen forskjell, fordi denne er overstyrende for 
de andre elementenes innhold og definisjoner. At egenskapene fjernes, og ingen forskjell finnes, ingen 
like og ulike, ergo at ikke noe tilfelle eksisterer, finnes, heller ikke denne tilstanden vi trodde ville 
oppstå. Den er umulig. Kun det motsatte, det som er annerledes, den totale, absolutte forskjell fra 
denne tilstanden er det mulige. Motsatt, annerledes, er umulig uten forskjells-egenskapen. 
 Vi forstår derfor også at å forstå et slikt begrep ikke er mulig, for det er ikke noen tilstand som 
finnes som vi kan forstå. Både reelt og forestilt er et slikt tilfelle ikke-eksisterende: Er ikke til, og er 
lik ikke-er, i en absolutt forstand. 
 Den eneste muligheten vi sitter igjen med er at det motsatte, det annerledes-virkende, at den 
totale forskjellen fra dette eksisterer i stedet, og som er lik med at det ER, Væren, eksisterer, finnes! 
Så får den som vil, være så ambivalente de vil i forhold til denne innstillingen, konklusjonen.  
 Men absolutt ingenting er en kravbestemt definisjon, forklaring som står fast definert, 
til forskjell fra alle andre tomheter, intet-er, ingenting-er, og andre absolutt ingenting-begrep 
som finnes. Den eneste konklusjonen er at noe må være til i stedet, og det eneste vi vet om da, 
er at det er den absolutte og totale forskjellen fra et slikt intet som umulig, er at det mulige er lik 
med Er, Væren, Total Eksistens og virkning, det som er tilstanden istedenfor. Tilstand finnes! 
 Vi skal derfor gå løs på dette begrepet om den absolutte forskjell i stedet. Normalt tenker vi 
ofte at det motsatte av ingenting eller 0 av det vi referer til, virker motsatt om det er til. Eksempel er 
at det motsatte av 0 forskjell er total og absolutt forskjell. At det motsatte av 0 utstrekning er absolutt 
total utstrekning. Gjerne slik at i stedet for et punkt alene uten utstrekning eller 0 utstrekning, ingen 
utstrekning, så har vi en absolutt total og bestandig/evig utstrekning som en uendelig utstrekning i 
stedet.  
 En tidlig begrenset utstrekning er ikke fullstendig og absolutt total utstrekning. Vi kan også si 
bare at i stedet for ingen utstrekning, så er det utstrekning og ferdig med det. Vi kan også bare si at 
det er absolutt utstrekning. Begge løsninger er forskjells-egenskap. 
 Det samme gjelder for bevegelse. At vi i stedet for ingen bevegelse, har en absolutt, total, 
uendelig og bestandig/evig, alltid tilstedeværende bevegelse. Hvorfor uendelig og evig? 
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 Fordi den er overalt den også, som en total forskjell fra intet, ingen utstrekning, og som 
bevegelse, skjer en endring, en forskjell fra den tilstanden som var, at den er i virksomhet, er på gang, 
er i bevegelse, og derfor at den som funksjon i forskjell til ingen bevegelse er til, Er, bevegelse, og 
skaper da en evighet som er litt annerledes enn dette at den bare ER, Den er en virksom forskjell. I 
posisjon eller virkning ved å endre virkning eller posisjon, som eksempel i fysisk utstrakt verden. 
Bevegelsen vil som absolutt og i fysisk eksistens, trenge utstrekningen. 
 Det må slik være forskjellen bevegelse, virkning totalt i alt. Om virkning eller bevegelse ikke 
hadde noen utstrekning, kun som i ett punkt, en minste-bit, eller et utstreknings-løst punkt, så hadde 
vi ikke hatt en bevegelse i utstrekning. Den må derfor være spredt overalt.  
 Vi har også det forholdet at i stedet for absolutt ingenting som spesielt og en umulig situasjon, 
så oppstår også begrepet alltid og bestandig, for det at noe kan skje, eller skjer, bevegelse, endring, 
virkning, som slik forskjell som blir forskjell fra tilstanden, aldri stanse opp. Denne funksjonen som 
en forskjell fra et slikt ingenting om et plutselig tilfelle ble som absolutt ingenting, 0 slik, intet slikt, 
da ville gitt ett lite snev av et umulig type intet som vi har definert som umulig, her er blitt mulig!  
 Men det er ikke mulig, så heller ikke den egenskapen som er å bli forskjell fra seg kan stanses 
opp. Derfor blir det en total forskjell som bevegelse, virkning, at noe skjer, endring, til at det er en 
absolutt forskjell som er til, er evig værende, og bestandig, holdbart pågående. Bestandig-heten, 
evigheten, betyr her evigstemplet strek-kode: Holdbarhet: Absolutt! Kan ikke byttes! 
 Vi kan også si at bevegelse, virkning, endring, at noe skjer bare er, eller absolutt er. 
 Nå kommer vi til en del som er veldig forskjelligartet, men i forhold til rom-bevegelser, så er 
former og bevegelige egenskaper, kun utstreknings-virksomme, bevegelses-virksomme, men også 
styrke-virksomme. Styrkevirksomhet og tetthet, konsentrasjonen av styrke er i romtiden også kun 
illustrativt som utstrekning og bevegelse, selv om vi mener at tanken, bevisstheten, forårsaker 
retnings-endring  og styring. Da står vi tilbake med flyt av former, eller endrende former, eller begge 
deler. Poenget er at vi beskriver dette med utstrekning og bevegelse. Og i tillegg en merkbar, målbar, 
eller tenkt virke-grad. Virkningen, denne type forskjell, at noe skjer, er en forskjell fra slik tilstanden 
var.  
 Som en sammenhengende kontinuerlig total forskjells-funksjon som er uendelig utstrakt og i 
samme funksjon blir forskjell fra seg som virkning eller bevegelse, så betyr dette at utstrekningen og 
bevegelsen, virkningen, ikke er adskilt dimensjonalt, og at det også er en felles funksjon for fysisk 
romtid. At rom og bevegelse er samtidige funksjoner, som en forskjell som blir forskjell fra seg 
lignende en differensial-funksjon som differensierer seg. At samme tilstand differensierer seg. Dette 
ville forklart hvorfor noe går ut fra den posisjonen det er i slik årsak-virkning-rekkefølger normalt 
virker som. Men flere virkninger kan gi retnings-endringer. Det vi kaller baner. 
 Sett ut fra en fysisk verden vil former, også former som endrer seg, virke utstrekning-
funksjonelle. Og sett ut fra fysisk verden vil bevegelser og virkninger, også virke som forskjells-
virkende, endrings-virkende, utstrakt funksjon, samme steder overalt som utstrekning finnes, som 
i samme funksjon. Dette kan som en forskjell-funksjon bare skje dersom de fungerer sammen. 
Forskjells-tilstand som blir forskjell fra seg. 
 Det er best kjent som at bevegelse eller virkning aldri har kunnet forklare en form hverken 
fysisk eller bevisst, og at utstrekning eller form aldri har kunnet forklare bevegelse eller virkning, og 
at det er derfor vi ofte oppfatter disse som adskilt, og nær likt funksjons-løst for seg selv alene.  
 Da de er del av samme forskjells-funksjon så vil en bevegelse hjelpe til en utstreknings-
vekst, og endring, virkning for utstrekningen slik at den kan endres eller vokse, og utstrekning-
funksjonen vil hjelpe bevegelsen frem i samme takt, slik at som felles funksjon vil disse virke som 
en vekst-funksjon. Dette er grunnen til utrykket og funksjonen en differensial som differensierer 
seg, som den spesielle differensial-funksjonen som er driv-funksjonen til Differensialkraften. 
 Vi kan se av denne funksjonen som samme funksjon av forskjell, at utstrekningen og 
bevegelsen har samme lengde-strekk som del av en og samme hastighet. Legg merke til dette! 
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 Da former, endrende former, styrkevirkninger, energi, tetthet og egenskaper som bevegelse og 
virkninger slik i fysisk verden, virker slik at vi bare klarer å definere dette matematisk, geometrisk, 
og som virkninger i rom, utstrekning, så vil samme forskjell som blir forskjell fra seg, utstrekning og 
bevegelse, eller romslighet som endrer seg, være samme forklarings-funksjon.  
 Mye tilsier at begrepet om et uendelig antall evige uforanderlige former hos Platon nå blir 
frynsete i kantene ved en slik modell. Kan han ha tatt feil? I helheten vil vel en lignende form dukke 
opp, men kun som en del av en endringsprosess som ikke beholder formen intakt slik Platon definerer 
dette. Også Demokrit og Aristoteles (med Empedokles fire ur-elementer, jord, luft, ild og vann, dersom 
disse er minste-enheter, vil her slite).  
 De ville da tilhøre en like-ens mengde likedanne former som slik godt ligner Aristoteles 
klinkekuler, at vi putter en slik inn i et univers som allerede er fullt av slike like, og så faller det en 
slik kule ut av universet og likevekten er i orden, som konstant bevegelses-energi.  
 Men disse modellene med den hjelpes-løse materie, stoff, ur-elementer, må altså ha noen som 
hjelper seg eller bestemt gir en sammen-setning-struktur som bygger seg ut etter det som Aristoteles 
kaller formåls-egenskapen til materialene, eller som både han og Platon kaller Gud. På motsatt side 
mener altså Demokrit at naturen har en slik funksjon som alltid har vært der. 
 Dette er fordi vi ikke har noen kjent kilde til en styrke, drifts-potensiale som gir styrke-tetthet 
og trykk, energi-former enda, som vi kommer frem til etter hvert. 
 Vi ser til nå kun at vi har fått en uendelig utstrekning-bevegelse-vekst-funksjon som danner et 
bevegelses-potensielt uendelig utstrakt rom som da ikke kan vokse mer, og at dette derfor også er 
endelig som utstrakt rom, eller rom-bevegelse. Før vi går videre på denne funksjonen skal vi gå tilbake 
til forskjells-funksjons-begrepet, og slik undersøke, analysere denne kritisk. 
 Vi vet at med en total forskjell ville dette bety at også former, preferanser, referanser, vil bli 
dannet, men vi vet ikke nå hvordan. For å forstå dette må vi tenke oss at denne forskjells-funksjonen 
som bevegelses-utstrekning av samme lengder vil nå uendeligheten, eller at overalt straks betyr 
uendeligheten som en kontinuerlig funksjon av denne funksjonen. Men da kan den ikke vokse mer.  
 Den vil virke som likt med vann. Om en uendelighet er fylt med vann, eller kun en isolert, 
avgrenset kubikkmeter med vann som eneste eksistens, så vil vannet funksjonelt med samme 
funksjons-grunnlag oppføre seg likt i en endelig mindre avgrenset verden og i en uendelig verden 
som ikke kan vokse eller skrumpe inn noe mer, og derfor er endelig, I begge tilfeller vil en slik vekst-
funksjonen nå vende seg inn i sin egen funksjon, altså danne balanserte utvekslinger av en og samme 
funksjons-grad, likevekt-utvekslinger, enten det er i uendeligheten eller i kubikkmeteren.  
 Vekstfunksjonen vil; enten vi tar utgangspunkt i stedlig-het som et punkt, eller periferisk, en 
posisjon, eller som en sammenhengende kontinuitet, hel-trukken, nå gi en vekst-utstrekning-virkning 
som vil virke som et trykk, en ekspansjons-virkning, og vil da gi en vekst som trykk til et likedant 
absolutt trykk overalt. Vi kan kalle dette et uendelig trykk i forhold til ikke noe trykk, eller for et 
absolutt trykk, totalt trykk, eller et uendelig absolutt totalt trykk. Endelighet av uendeligheten, eller 
veggene til et avgrenset rom, ett opphør av utstrekning vil begge virke som et fraspark for den stedlige 
trykk-forandringen fordi det er like meget trykkendring i alle punkter og i kontinuiteten ellers. 
 Poenget er at det blir ett absolutt likedan totaltrykk overalt. Også gjennom denne fremgangs-
måten vil vi se at et indre bevegelses-potensiale i ett og samme trykk som en kontinuitets-funksjon 
ikke vil ha noen motstand i utgangspunktet og at utveksling av strømninger vil starte opp. Den vil jo 
som kontinuitet virke som sitt eget smeltepunkt, lignende aggregat-tilstand. Utvekslingen er 
fremdeles i like mengder balansert utveksling. Men da utstrekning og bevegelses-virkning er samme 
funksjon, så vil bevegelses-virkningen trekke utstrekningen med seg.  
 Vi får da ikke noe mer potensiale eller tetthet enn det vi hadde fra før, fordi trykkfunksjonen 
til denne kraften er absolutt og øyeblikkelig. slik at det som dras vekk erstattes av det vannet, eller 
trykket som ligger inntil i samme kontinuitets-funksjon, slik at opp-rom i tetthet blir umulig. Det 
dannes kun utveksling-strømmer, og disse strømmene vil som ut-sirkulasjon danne virvel-lignende 
bevegelser, av like mengder trykk inn og ut.  
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 Men i en utveksling som er slik balansert betyr dette at den delen av hoved-massen som skiller 
seg ut som utveksling-balansering oftest er mikrostørrelser av de totale strømningsretningene hvert 
sted, har, selv om store strømninger også er et ledd i en uhyre stor, men lignende utveksling, noe vi 
ikke så godt kunne merke, måle eller registrere.  
 Når noe er for lite eller for stort for øyet, eller for lite eller for stort for et måle-instrument, 
likedan med styrkene i dette så vil vi ikke registrere dette. Med gode beregninger kan vi simulere 
mere enn det som registreres av sanser og måle-apparater ved hjelp av sammenligninger. Eksempel 
er å kjøre en film i sakte tempo, eller sette sammen sekvenser for å se etter forskjell i et bilde i den 
store sammenhengen, eller i mikrokosmos. 
 Dise utvekslingene danner en krøll på seg som retning-bevegelse i strømningene før de 
fortsetter samme vei, og disse sirkulasjonene har jeg kalt hastighets-løkker, og de spiller en 
avgjørende rolle i form-egenskaper. Form og hastighets-løkker kommer vi tilbake til sammen med 
energi-begrepet. 
 Vi skal da ta den logisk kritisk analyse av denne opphav-funksjonen, eller den indre 
funksjonen i alt av en helt spesiell årsak som vi får se underveis. 
 Oppmerksomhet: Begrepet forskjell som en slags egenskap-funksjon ble til ved analyse av geometriske 
forhold, punkt, posisjon, kontinuitet og ved like og ulike deler av alt slikt, og på samme måten i all matematikk, og logikk. 
Alle forsøk med fantasidimensjoner, deres endringsmuligheter og egenskaper virket på samme måte, og alle endringer, at 
noe skjer, skapes, dannes, hendelser, handlinger, bevegelser, forandringer, og ett hvert tenkelig angrep på tid, bevegelse, 
rom, stoff og virkninger i den fysiske deduktive naturen vi har foran oss, som gjør dette til en praktisk deduksjon som 
logisk analyse. Det samme gjelder som sammenlignings-prosess for kroppslige behov, og som nyanser i alle behov, sanser, 
sinnsstemninger, begrep og bevissthets-egenskaper, styrke, energi kraft, tetthet, intensitet. Den praktiske verdens som 
deduktivt, dypere begreps-analyse. 
 Alle særmerket seg i at deres minste del eksistens kun stod frem som en intet-sigende forskjell uten størrelses-
enhet som ble synlig, kun forskjellen vi kaller denne egenskapen, og forskjell ble et begrep til både til både irritasjon, og 
merkelig nok, så utrolig logisk allikevel, men på dette tidspunktet ikke forstått.. Jeg oppfordrer alle til å prøve dette selv 
med alt slik at dere får se hvilken idioter dere er, slik som meg. Enden på hele historien ga opp, kapitulerte midlertidig, 
og kalte denne frem-tittingen for forskjells-egenskapen, men i og med at den i alle tilfeller også er med i virkninger, så 
ble tittelen på slike egenskaper:  
 Forskjells-funksjoner: Jeg tenkte da at det kanskje kunne være en felles-nevner for slike forskjeller da alle er 
med i samme punkt: Tiden i punktet til utstrekningens for samme punkt, bevegelsen og styrken i samme punkt, samt at 
lignende skjer ved bevissthets-forestillinger, begreper, definisjoner. Håpløst ikke sant! Behov, viljestyrke, interesse.  
 Men i en snurrende ball fant jeg at produktet energi, tid, bevegelse, virkning, kraft, styrke, utstrekning, avstand 
fulgte samme punkt som om det skulle være en enhet, at ballen hang sammen som årsak og virknings-rekkefølge. Jeg 
kjenner ingen andre som har sett denne sammenhengen, men Einstein så det samme utenpå ballen. Jeg så det i hele det 
som måtte være ball, funksjonen. Forskjells-funksjonene måtte ha en sammenheng, og virket som et 
uoppløselig produkt. 
 Dette er grunnen til at tester med begrepet forskjell, i fysisk natur og som bevissthets-begrep ble 
tatt til etterretning, som noe funksjonelt virkelig og ikke bare et ord forstått som funksjon-løst. 
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Deduktivt Praktisk Måling observasjon. 
 

Differensialkraftens fysiske og erfarings-artede observasjons-forhold er tatt direkte fra den 
egne praktiske observasjonen og flere fysiske utprøvelser av tetthet og virkning, og observasjon av 
adferd, både biologisk, praktisk handverk, lage egne måle-stokker og undersøkelse av de måle-
metoder vi har i praksis.  

Det er derfor slik at når den funksjonelle siden beskrives så er den deduktivt erfarte og 
observerte delen med. Ja, jeg har sammenlignet, godkjent eller ikke, de måleforhold og observasjoner 
som er gjort innenfor mange grener av fysiske og fysikkbelagte eksperimenter. Ja, jeg har 
sammenlignet de fysiske formler og eksperimenter som er godtatt som underbygning for de neste 
eksperimenter og observasjoner som er gjort i mye av historien slik.  

Det er med rot i både den fysiske observasjon og måling og ved formler som er godkjent for 
elektro-magnetisme og gravitasjonseffekter ala Newton og Einsteins eksperimenter som er med i den 
delen jeg utlegger om kvantefysiske forskjeller og partikler, om balanse og likevekt, og slik som 
begrep som meter, sekund, kg, ampere, spenning som trykk og volt, og hvilke konsekvenser vi kan 
trekke av dyrenes adferd og behov, og fra menneskers adferd og behov, og biologiske prosesser. 
Økologi, mineralogi, petrografi og krystallografi. Videre geologi og biologi. Og kommunikasjons-
former, signaler. Analyse av livssyn, adferd samt begrep, har alltid foregått. Det har ikke skjedd for 
fortjenesten sin skyld: Men for oss alle! Jorden og alt det innebærer, og mennesket, for dets 
holdbarhet! 

Dere kan bare våge å påstå at dette ikke er deduktivt tilkjennegitt i observasjons-praktiske 
forhold, og der meget lite tilhører en spekulativ eller tilfeldig valgt ide om naturen og dens funksjoner. 
Men der noen eksperter går helhjertet inn for å finne funksjonssammenhenger i en organisme, der har 
jeg analysert grunn-funksjonene for de samme fenomener i bevissthet, i fysiske former og virknings-
grader, slik at dette gjelder de samme forhold men peker mot grunnfunksjonene i disse undersøkelser 
og erfaringer ellers og nye formler som kan dannes ut fra de forskjellige tilstander.  

Det er dette som gir meg grunn til å hevde at differensialkraften er både logisk og deduktiv, 
men denne deduktive siden har to sider. Den logisk teoretisk og den logisk praktiske, eller kort sagt 
den praktiske fysikk. Her er det ikke de eksakte innstillinger for maksimal ytelse som er poenget, men 
at det fungerer som er utgangspunktet. Finjusteringene er en egne gren finmekanikk og finjustering 
av målemetodene, og oppfinnelsene som slik er utprøvd bit for bit.  

Disse er i seg selv bevis på at det er mulig i og med våre praktiske virkemidler i et 
kultursamfunn, eller sosiale forhold i vår virkelighet. Jeg hevder derfor at differensial-kraftens likhet 
med de fysiske tilstander bygger på lignende men uvanlige analyser av de samme forholdene og ingen 
andre forhold. Derfor er differensialkraftens slutninger veiledet av den faktiske fysiske verden og de 
foreteelser mennesker gjør her: Hva er tid, hvordan er verden, hvordan kan vi tenke. Og likheten 
mellom den verden vi lever i observert. og differensialkraften, er uten sidestykke to forskjellige 
forklaringer av det samme. 

Innvendinger på dette må gjerne komme, men kom da med dette på en grundig måte du tror 
du kan forsvare. Det er lov å bruke de offentlige tilgjengelige ut-lærde slutninger som det undervises 
i og som er eksperimenter andre kan gjenta, eller deres saksdata som under-bygning og supplement 
til en ny og mer fullstendig teori i vitenskapens navn. 

Om livssynsorienterte innvirkninger på forskningen eller mytiske begreper inne i vitenskapen, 
så skal disse nevnes for å unngå misforståelser eller for å oppgi grunner til at en leter etter en annen 
gitt funksjon som kan forklare tilstandene. Den moderne forestilling om at kun teknisk observasjon 
alene, eller sammenligning med behov alene er nok for å gi forklaring til det moderne som en 
vitenskap uavhengig av tanke eller sammenlignings-egenskap, og hva som kan være årsak til det neste 
eller forrige er overdrevent og misvisende forskning. I den fysiske verden må vi måle frem 
sammenligninger for sikkerhetens skyld. 
     Differensialkraften. 
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 Deduktiv kritisk analyse av en total forskjells-funksjon: 
 
 Vi kan merke at vi sammenligner alt rundt oss så godt vi føler at det trengs i ulike 
sammenhenger av behov vi har. Vi sammenligner også likt og ulikt i naturen. I fysiske styrke-
eksperimenter, watt, fysiske formler, i matematikk og geometri gjør vi det samme:  
 Sammenligner like og ulike. Men kan vi gjøre det om ingen proporsjonalitet, et rimelig forhold 
mellom faktorene finnes? Det at vi kan finne mere enn, eller mindre av noe, følelser eller fysiske 
størrelser, om hvor vidt noe passer våre behov, eller passer sammen i naturen? Vi kan fort vekk 
oppfatte at noe er mystisk eller at det er mer rot, og raskere hendelser enn vi klarer å følge med på. 
Men i snitt fungerer alt innenfor en sammenlignbar ramme. Stort sett.  
 Vi oppfatter like og ulike også som kjent og ukjent, og dermed mystisk eller logisk, og dette 
skjer ved sammenligninger, som igjen er avgjørende for gjenkjennelsen, husken og bevissthets-
prosessens funksjon for orientering og oversikt av sammenheng, sammen-stillinger, splittelse, 
sammen-smeltning, eller årsak-virknings-rekke-følger, noe som gir mening for behov. 
 Uten forskjell får vi ikke like og ulike. Med en total forskjell har vi fått frem en likedan 
oppførsel for alle steders utstreknings-mengde, lengde, og likedan bevegelse, hastighet, endring eller 
vekst. Konsekvensen virker som en ganske ensartet funksjon. Om vi prøver oss frem med andre 
varianter der vi har ulike mengder tid, bevegelse, virknings-styrke, utstrekning, hver for seg, så vil vi 
få et slags random rom, tid, styrke, bevegelse, virkning. Konsekvensen er at hver for seg så vil disse 
innvendige proporsjoner rive sammenhengen fra hverandre i alle disse tilfeller.  
 Det samme gjelder for om disse er sammen i et produkt, rom-tid-bevegelse-energi, der da det 
neste ikke har samme lengder eller hopp før dannelse av et nytt slikt punkt et annet sted langt unna. 
At årsak og virkning brytes. Men som en sammenheng så vil det også bli rot av tilfeldige 
sammenlagte mengder om det er uendelig, fordi nå vil random utkast gjøre disse større eller 
mindre enn en absolutt helhet eller at det er tilfeldig hvor like eller ulike delene er, og i hvilken 
sammenheng.  
 Denne ryker også på det forholdet at 1 ikke er lik neste 1, og heller ikke at enhetene våre er 
like den neste enhets-delen som skal være den samme som dannes. At 1-tallet og meteren begge har 
endret verdig i uoversiktlig mål-stokk hele tiden at neste tid over alt ikke har sammenheng med den 
forrige virkningen. Vi har da fått 3 eksempler på antatte funksjoner for kaos og kosmos, og vi har 
funnet brudd i de alle! Men til slutt gjenstår denne funksjonen der alle faktorene er helt like. La oss 
se på den.  
 Dette eksemplet er det sterkeste holdbarhets-funksjonelle standpunkt som finnes. Det 
skapes kun ikke-proporsjonale forhold! 
 Det spesielle logisk deduktive beviset for proporsjonalitet i en total forskjells-funksjon. 
 Du kan nå følge mitt eksempel med «den minste forskjell» som utgangspunkt, eller ta ut en 
hvilken som helst størrelse eller enhet du selv vil som helhet eller del, som sammenlignbare forhold, 
de samme steder som jeg nå bruker som begrepet den minste forskjell: Dette er likegyldig. Bruker 
du alt, helheten eller uendeligheten som sammenligning, sammenligner du dette med seg selv.  
 Dersom den minste utstreknings-forskjell er lik den  neste minste utstreknings-forskjell, at den 
minste bevegelses-forskjell er lik den neste minste bevegelses-forskjell, eller at bevegelse og 
utstrekning er del av samme funksjon i hvert punkt, i hver posisjon, i kontinuiteten og det vi plukker 
ut som sammenligning her, at om den minste bevegelses-utstrekning-forskjell eller utstreknings-
bevegelses-forskjell er lik den neste utstreknings-bevegelses-forskjell eller bevegelses-utstreknings-
forskjell, så vil vi kunne danne en forskjell som en, 1, eller 1 enhet, som er lik en neste slik 1 eller 
enhet, og at det kan dannes proporsjonale forhold av like og ulike som logaritmer eller proporsjoner 
som stemmer over-ens med hverandre. 
 Dersom det ikke er slik at alle disse kriteriene er like, så vil det ikke oppstå proporsjonale 
forhold, i alle fall ikke slik som i naturen eller i fysikken, matematikken og geometrien. Vi kunne 
ikke beregnet de relative forhold. Ved å sette «ikke» foran som neste ulik, har vi ikke referansen. 
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 Dersom disse kriteriene er like i produktet rom, tid, bevegelses-energi, så vil naturen ha 
kontinuitet i sammenlignbare målestokker, ha en indre lik hastighets-faktor for volumbevegelser som 
er lik med andre volum-bevegelses-størrelser. Vi kunne kreve at 1 skulle være lik med den neste 1, 
og at det virker funksjonelt. Og vi kunne kreve at en enhet skal være lik som den neste av samme 
enhet, så nøyaktig vi kunne få til dette.  
 Det er en forskjell som avgjør at vi har en lik med og en ulik med, men der 1 kan tillegges 
samme verdi som utskillelse slik tallene er selv, grunnet forskjell-funksjonen. Uten slik forskjells-
funksjon kunne ikke 1 eller enhet virke som like, som noe til å stole på. Da hastighets-løkker skaper 
krumning, likt som rommets og trege legemers krumning, og disse krumninger i begge tilfeller skaper 
treghet og tids-forsinkelse i forhold til rett bevegelses-strekning så blir disse likedanne relative 
størrelser i forhold til rom, tid og bevegelses-strekk vi har tatt oss ut, og vil da gi de relative forholdene 
ganske så proporsjonalt i den generelle relativitets-teorien og gravitasjons-ligningene her som i en 
utvekslende differensial-kraft med hastighets-løkker i samme kraft. 
 Vi kan da etterligne alt ved en forskjell, eller etterligne tall som en utskilt forskjell, og regne 
på dette likedan. Når tallene teller seg selv, tenkt som streker som er like, så behøver vi ikke å ha 
andre sammenlignings-faktorer for at tallene skal fungere som en egen operasjon, men denne er 
underbevisst tilstede som mengder, og de må sammenlignes både kognitivt og komparativt, fordi dette 
er både kvalitativt og kvantitativt som bevissthetens sammen-lignings-behov. Og som naturens 
virkefunksjon og mengdeforhold.   
 At tallene stemmer i beregninger er stort sett fordi at de proporsjonale forholdene og det vi 
har satt som likhet og som en forskjell utskillelse, stemmer med forholdene som er. Dette stemmer 
bare om det er kontinuitet og sammenheng i utstrekning og bevegelse, slik som når at like mengder 
fortsatt er like, der samme funksjon er likedan ved en enhet og den neste.  
 Dette stemmer med at utstrekningen er likedan, bevegelsen er likedan og utstreknings-
bevegelsen er likedan gjennom hele seg overalt, gitt ved samme funksjon. Dette er eneste mulig-heten 
for at 1 er lik 1 og at det er proporsjonale forhold mellom like og ulike størrelser i naturen.  
 Funksjonen som her er nevnt stemmer nøyaktig med den samme faktoren som oppstår i den 
samme totale forskjells-funksjon overalt. I naturkreftene har vi funnet at elektrisk effekt, magnetisk 
felt-effekt, elektromagnetisk effekt, sterk og svak kjernekraft, og gravitasjons-felt-hastigheten er den 
ene og samme hastighet lik lyshastigheten. Forskjellen er at felt-linjene krummer seg med massene i 
samme størrelses-proporsjonale forhold.  
 Men det er samme som oppstår med den rette bevegelse og den kolliderende/loddrette 
bevegelsen før ut-sirkulasjonen kommer i utvekslingen der sirkelen er balansen i virvler og 
kulevirvler i rom, der hastigheten skaper tregheten i retning-driften og tids-forsinkelsen i retning-
driften.  
 At tiden går saktere ved trege legemer, fordi det er de samme feltlinjer med samme hastighet 
som krøller på seg. Tettheten av linjene øker i det alt skrur seg gjennom et utvekslings-senter og 
roterer ut igjen fra en sirkulær utveksling fra alle kanter som danner rotasjons-kulen, eller vertikal-
virvelens senter, (lys). 
 Dette gir samme krumningsgrad som det de Einsteinske felt-ligninger gjør uten at vi kjenner 
til dem. Vi får de samme bevegelses-forskjeller i likedan krummet landskap og det må bli likt ved 
samme styrkeforhold. Rom-bevegelses-objektet er lik styrke-lengde-formlene. At rom-tid-krumning 
er lik fysiske formler ved deres felles bevegelses-hastighet. 
 Vi skal da se på begrepet virkning, styrke, kraft, som samlet kan kalles bevegelses-energier, 
men også kilden, energia, den som skaper dyttet, veksten, ekspansjons-styrken til bevegelses-tettheten 
hos krumninger. 
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 Vi har nå forstått at kaos og kosmos bryter sammen og aldri kan ha en årsak-virkning, eller 
samstemme eller ha kontakt i de to første tilfeller av random rom-tid-bevegelser. Vi har videre forstått 
at i en virkelig sammenhengende natur som kaos og kosmos, så vil heller ikke random tilfeldige 
lengder henge sammen som noen balanse eller proporsjonalitet i forholdene da de forskjellige 
størrelser som like og ulike ikke samstemmer. Det vil tvinge frem brudd på årsak og virkning og 
skrumping eller ut-esing av uendeligheten og romme hull som det umulige absolutt-ingen-tinget kan 
komme til, og da kan ikke dette være en mulig løsning.  
 Tilbake står vi igjen med at utstrekningen er lik seg selv, bevegelsen er lik seg selv, samlingen 
av utstrekning og bevegelse som en felles utstrekningsbevegelse er lik seg selv hele veien og er eneste 
garanti for en likevekt og balanse av energi-utvekslinger og at vi har en konstant energi.  
 Dette er også den eneste muligheten at rot i kosmos, betyr at vi får et isolert kaos der energi 
inn er lik energi ut, og at E=mcc for både kosmos og kaos innenfor det lokale ekvivalente rommet. 
Og i en utveksling så finnes bare ekvivalente felt, Altså kun bøynings-spenningen. Men denne er helt 
avhengig av omliggende felt og felt som er inne i seg og innenfor seg.  
 Dette viser at kaos og kosmos kun betyr at vi har oversikt eller ikke over noe, og er en privat 
indre følelse uten holdepunkter. Mens kaos og kosmos i utgangspunktet bare betyr like og ulike som 
kjent eller ikke kjente forhold for oss. Ikke noe mystisk i det. Det er logisk at noe har en årsak-
funksjon, virkning. 
  Alle balanseforhold i våre lov-områder i fysikken og formene stemmer med bevegelses-
proporsjoner og balanse i den skissen vi aner ved Differensialkraften. 
 Nå skal vi la Differensialkraften vise sin energia drivfunksjonen, og hvordan den styrkes 
skapes. Utvekslingene av hastighets-løkker og krumninger, og hvordan den skiller ut ekvivalente 
graviterende felt. Dersom den totale forskjell er like ens overalt, og dennes startfunksjon eller indre 
funksjon, er en slik utstreknings-bevegelses-vekst, en differensierende differensial, så betyr dette at 
samme funksjon også som vekst vil gi trykk fra alle punkter, posisjoner, i kontinuiteten, slik at vi får 
en ekspansjons-kraft.  
 I alle fall virker den funksjonelt, logisk slik på den samme måten. Er den uendelig eller blir 
den uendelig, eller blir den en total absolutt utstrakt slik virknings-funksjon så vil den møte seg selv 
som trykk og med trykk. Da det er natur-deduksjonen som viser en slik forskjell, som den totale 
forskjell, så er dette en til-dels deduktiv, og som vi alle vet, en til-dels målbar situasjon som vi nettopp 
kjenner igjen fra alle mål og fysiske formler, og som beskrevet funksjon ser det ut til at denne virker 
på samme måte.  
 Det stemmer også med den praktiske erfaringen av slit og styrke som vi merker, sanser, føler 
og bevisst oppfatter og sammenligner. Jeg mener derfor, og kan ikke annet enn uten videre forbehold 
på dette tidspunktet, påstå at denne funksjonen virker som at den gir virkning, og gir den som et indre 
trykk i tilværelsen og som en utvekslings-funksjon som balanserer seg. Jeg hevder at denne 
funksjonen er energia, virknings-kilden, virknings-kreftenes årsak. Den gir virkning til den totale 
forskjells-tilværelsen for det som ER. En absolutt ekspansjons-funksjon som utveksler. 
 Hva vi vil kalle dette som ER, er igjen alt fra private saker til de større forsamlingenes prioritet, 
og den personlige oppfatningen, eller et fellesskap sin forenlige mening. Jeg kan ikke blande meg 
opp i hvilke forestillinger, ideer, av alle de forskjellige egenskaper som skaper innbyrdes uenighet i 
religioner, mellom religioner, i politikk, og fagmiljøer, og hos lokale folke-grupper. 
 Men utenom dette, kan jeg også i forhold til vitenskapen generelt si at dette virker som en 
kraftkilde eller virknings-kilde som jeg best forstått av folk kan kalle en fysisk, men trolig også 
allsidig bevisst kraft: Differensialkraften. De fleste som har lest den første boken, «Forandrings-
kraften», og som har forstått denne, har gjerne forstått denne virkningen av en kraft som møter seg 
selv, som en absolutt kraft som virker ferdig ekspandert som totalt trykk. For de som ikke har forstått 
dette, så er denne forklaringen helt fullstendig her i boken «Differensial-kraften» 
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 Denne totale forskjellen, som en virkende ekspansjons-funksjon, vil gjennom det at en slags 
friksjon, indre turbulens, trykk-styrke, med indre bevegelses-drift, fungere som noe vibrerende og 
utvekslings-klar funksjon som vil virke balansert som et absolutt trykk. Men idet at denne er lik seg 
selv i tetthet, styrke, bevegelses-evne med samme potensiale av disse, og er en kontinuerlig uavbrutt 
funksjon, trykk, uten annen indre motstand, så vil den virke som sitt eget smeltepunkt. Bevegelsen er 
igjen fri til å bevege seg, men det kan den ikke gjøre uten at den totale helheten er med i balanseringen 
og erstatningen av det som beveges vekk fra en posisjon eller kontinuitet av bevegelse. 
 Bevegelses-driften har bare en bevegelses-vei igjen å virke på, og det er gjennom utveksling 
som betyr at den må utveksle med like mengder som den det den selv utveksler med. Det betyr også 
at den like ens må erstattes, eller dra med seg like mengder som den lar mangle, og som kontinuitet 
så betyr dette like mye dra som det å trykke, hvilket betyr at en slik kraft suger og pumper like meget 
i sin bevegelses-ekspansjon som utveksling. Som uendelig vil denne kanskje kunne anses som nettopp 
utskiftbar som sirkulasjon.  
 Vi skal derimot vite at den totale balanse alt er tilstede før utvekslingen begynner. Det er den 
balanserte trykk-kraften som utveksler, hverken mer eller mindre. Derfor utveksler den i like 
mengder. Med samme tetthet, helt fylt som vi kan si, så vil dens bevegelse, utstrekning, styrke, alltid 
ha forholdet 1 til 1 mellom alle like deler som utveksler lik kraft og motkraft i balanse.  
 Alle bevegelser som finnes er derfor balansebevegelser og balansebevegelsen er overstyrer av 
alle prosesser. Om noe ikke stemmer griper balansebevegelsens trykk inn i forholdene og retter disse 
opp enten vi forstår dette eller ikke. Som utveksling betyr dette også at det først nå, dannes romslige 
formasjoner, slik som disse sirkulasjonene der likt inn er lik likt ut av energier, fordi her starter de 
delen av rommet som er med i utveksling-strømninger å danne tettere formasjoner igjennom 
utvekslings-prosessen slik disse formasjoner blir tynnere ut av samme utvekslings-prosesser.  
 Med andre ord at først starter den indre funksjon av drivkraft, energikilden, å virke som kraft-
forskjell-funksjoner, eller styrke-forskjeller, eller bevegelsesenergier som former i rommet. 
Differensialkraften danner altså slik energi-formasjoner i rommet som tidligere ikke fantes som 
romslige former. Og samtidig er dette i drift-strømmer, og dermed som utvekslings-sirkulasjoner eller 
krumninger.  
 For oss vil energi og mot-energi virke som et forhold 1 til 1, noe vi selv er en del av, den 
tettheten som finnes som enslig utveksling og de former fysisk som dannes her. Og dette gir oss det 
ekvivalente kontinuum-rom likt som alle slike formasjoner er i rommet. I rom finnes bare ekvivalente 
felt som utvekslinger. Og graden trykk-turbulensen i kraften har er lik forholdet mellom bevegelsene 
igjennom og forholdet bevegelse med i strømnings-veiene, og som gir den romslige bevegelsen 
gjennom romme som ikke fantes før utvekslingen.  
 Dette betyr at først nå oppstår romslige objekter og deres romslige bevegelser som balanserte 
årsak og virknings-rekkefølger av energi-bevegelser, og energi-bevegelsene har ut fra dette faktisk 
relativ styrke-tetthet. Energi. Ikke bare bevegelse slik Bertrand Russell sier. Det er ikke bare 
bevegelses-form alene, bevegelses-utstrekning, men bevegelses-volum-trykk-kraft!  
 Ikke bare hastighet, bevegelse ganger vei, dedusert som tid for denne bevegelse ganger vei, 
hastighet. I den vitenskapelige verden er faktisk tid en bevegelses-funksjon. Sammenlignings-takt 
bevegelse. Men konsekvent for den bevegelse over en bestemt utstrekning grunnet at vi har satt faste 
måleenheter for disse tre faktorene, lengde for bevegelse i m/km , tid sek/time, antall m/km. 
 Men det er et produkt der alle disse egenskaper av bevegelse, utstrekning og styrke kommer 
fra samme differensialfunksjon som indre virkning slik at alt har indre energi, eller at alt har overalt 
en like ens energi i den formasjons-tettheten som de er dannet i lik deres samlede bevegelses-
utstreknings-mengde, eller mest riktig, lik deres volumbevegelse i forhold til alle andre volum-
bevegelser og spredning av denne styrke gjennom større eller mindre romlige avstander, volum de 
befinner seg innenfor i den feltstrømmen de tilhører. 
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 Alt er proporsjonalt i denne, og all energi, bevegelse og energibevegelser, energiformer, er 
balanse-bevegelser.  
 Vi kan da lure på hvordan vi får selektive partikler eller selektive bevissthetsfunksjoner, det 
vil si logiske og effektlignende forhold i fysiske og bevisste systemer, altså valg og utvalgs-
funksjoner, men dette kan jeg forklare på 5 A4-ark-sider. På disse sidene vises det hvordan partikler 
tenkes dannes, hvordan effektene virker i dem, hvordan det er forskjell på bundne og frigjorte 
selektive partikler i et balanselandskap. Og videre de bygninger vi kjenner til hos grunnstoffer og 
forholdet mellom disse partiklene og utvekslinger i forholdet til et jevnt rom-trykk for partikler som 
er i rom alene og sammen, 
 Vi kan videre påstå at alt er mulig, men det skjer ikke før kraftstyrke kommer og at valg og 
utvalgs-funksjoner har oppstått. Da blir alt mulig for oss. 
 Jeg vet ikke, og har aldri hørt om, noen funksjon som så tydelig kan klare å få bevegelse 
og utstrekning til å bli så synkroniserte, og der av vår fysiske tids-funksjon er med i 
synkroniseringene, og at denne grunn-funksjonen faktisk virker til å gi drivkraft, trykk-kraft 
overalt som i samme funksjon, der de dekker samme punkter, samme posisjoner, og som jeg 
bestemt mener, foran alle andre faktorer, samme kontinuitet. Etter min mening er dette et virkelig 
produkt av rom-energier, logisk forklart. 
 Jeg vet også at de balanserte utvekslinger faktisk fungerer som akkurat de partikkel-
proporsjoner, feltkrefter og gir de samme sammensetninger vi kjenner i slik som grunnstoffene og 
partiklene, og hvordan dette ble tenkt ut, ja det er det som jeg har vist i Differensialkraft-boka, og 
med minst 10 bevis for at det neppe kan forholde seg annerledes.  
 Fordelingen mellom felt og partikkelfelt virker også overensstemmelse med at nøytroner og 
sorte hull trekker seg sammen i masse og størrelse mindre enn summen av det disse tilsier, og er redd 
for at jeg forstår hvordan og hvorfor det skjer og har en mengde eksempler om partikler og anti-
partikler som forholder seg til balanserte energi-rom. 
 Energi, trykket, utvekslingen, må anses som en 5 dimensjon, og på sett og vis er det dette vi 
finner en smal stripe av: i enhets-felt-versjonen som Einstein, Hawking med flere fysikerne jobber 
med å finne transformasjons-årsaken til mellom feltene. Denne dimensjonen deler vi opp etter hvilken 
vei vi avleser strukturene til kreftene. Vi kan enkelt regne ut bare gravitasjonen til kobberledningen, 
eller bare strømvirkningen, eller bare varmemengden de avgir, og lovene for dette er kompatible med 
hverandre, og med lyshastigheten som er lik for alle feltene, og E=mcc. 
 Vi har unnlatt å nevne bevisstheten så langt: Men bevisstheten har tross mangfoldet av kraft-
kombinasjoner, spesielle strukturer som en slik kraft kan gi som virknings-formasjoner, som  i en 
hvem som helst kubikkmeter rom er uendelig med varianter, så er det lenger ikke umulig at følelser 
og fornuft kan være kombinasjoner i denne kraften. Bevisstheten kan oppfatte kraftvirkninger.  
 Bevissthetens oppfattelse er ut fra en sammenligning-funksjons-plattform som godt kan 
endres i innstilling, følsomhet. Sammenlignings-funksjon som ut fra ulike årsaker kan justeres. Å 
justere er også en bevisst eller ubevisst sammenlignings-funksjon, der noe skal tilpasses. Denne 
plattform-innstillingen vil reagerer på både sanser, behov, følelser og sinnsstemninger, eventuelt 
opplevelser, husk, erfaring vi har forutgående for innstillings-formen. Sammenlignings-justeringen. 
Denne er i motsetning til data temmelig fleksibel og følsom. Sammenlignings-styrke.  
 Bevisstheten fungerer etter samme prinsipp som den logiske funksjonen til differensialkraften 
på alle inntrykk, intuisjoner, sammenligninger, at bevisstheten merker forskjell. Forskjell gir 
bevissthetens sammenlignings-funksjon like og ulike som kan sammenlignes med like og ulike, så 
langt den finner like og ulike å sammenligne med som den kjenner til.  
 Husk, annet, sett samtidig i bevissthets-tilstanden. Nå vil denne formen for sammenligning av 
like og ulike føre til at vi kan si gjennom hva som er likt og ulikt som er lik med det som er kjent og 
ukjent. Gjenkjennelsen. Om å kjenne på seg selv, eller gjenkjenne andres opplevelser gjennom 
gjenkjennelse av egne opplevelser for lignende opplevelser. Alt vi kan sammenligne.  
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Om vi ikke kjenner til noe å sammenligne likt og ulikt med, så finner vi dette ukjent, dermed 
uforståelig og kaller det mystisk, og om vi gjenkjenner dette, så vil vi si at det er kjent og forståelig, 
og derfor logisk. Vi vet at det virker slik. Men hvorfor det virker slik, der kan vi alle ha sett en mystisk 
eller logisk side av dette. Alle er enig med at det er årsak, virkning som fører til hendelsen, 
opplevelsen. Tross alt er det denne sammenligningen bevisstheten oppfatter som følelse-
sammenligninger, fornuft/logikk-sammen-ligninger, og uansett, intuisjon, alt vi kan sammenligne 
eller ikke klarer å finne sammen-lignings-grunnlag til.  
 Bevisstheten benytter dette til endringen. Det betyr at bevissthetens sammenlignings-funksjon 
vil søke å sette dette som orientering og oversikt, som er sammenlignings-prosessen og 
sammenligningen, gitt ved sammenlignings-funksjonen som logisk funksjon likt som alle logiske 
variabler som oppstår ved den indre funksjonen, grunnfunksjonen til differensialkraften. Den som 
danner sammenlignings-funksjoner. Bevisstheten vil i følge den total forskjell, og som produkt være 
like mye del av den totale forskjell overalt, også i utstrekningen, og i forhold til den fysiske natur. 
Men denne må slik som de fysiske former og preferanser først dannes.  
 Uten dannelse av preferanser så vil ikke bevisstheten fungere. Alt i begrep om forestilling, 
ide, tanke, bevissthet, oppmerksomhet, er slike preferanse-avhengige forhold. Om vi bevisstgjøres 
noe, får vi relative preferanse-virkninger som fremstår som en innbyrdes sammenheng i det 
bevissthetsbildet vi får frem. Disse vil altså ha en samlings-form, likedan som det som dannes i det 
neste bevissthets-bilde.  
 Alt tyder på at de bevisste bilder samles innen for det vi kaller bevisstheten, slik at bevisstheten 
er en samle-funksjon, alt som sammenlignings-funksjon. Det at bevisstheten må skilles ut, utveksles 
som en preferanseplattform, med sammenlignings-funksjon, og at denne må samle preferanser fra 
inntrykk til neste inntrykk av hendelser, og som vi sorterer eller setter i orienterende oversikter, som 
en samlet mening eller som årsak-virknings-rekkefølge, er samling.  
 Og det virker som denne samlingen og sammenligningen foregår slik som valg og utvalg er 
mulig grunnfunksjonelt, nemlig først og fremst, eller oftest lokalt. Ikke så ulikt at vi har samlinger av 
galakser. Men her preferanser som et indre univers, men ikke adskilt fra resten av universet.  
 Det er hele tiden gjennomstrømninger gjennom gjennomstrømninger, og formasjons-
endringer av tilstander, fysisk og bevisst, og mest sannsynlig lokalt også.  
 Slik sett kan det trolig hende at bevisstheten deltar som egen feltstruktur ut fra interaksjon av 
virkninger rundt om den fysiske naturens preferanse-samlinger, noe som vi kan si vil stemme godt 
med affekter, reaksjoner på smak i det miljøet vi er i, og at det er her vi var når bevisstheten oppfattet 
smaken, fordi bevisstheten ser landskapet fra det perspektivet øynene ser det ,og hører ting, og hvilken 
vei det blåser. Når det blåser i landskapet så blåser det i bevisstheten som ligner på det stedet vi er. 
 Mange mener bestemt at ånd, bevissthet, ikke finnes i rom-dimensjonen, endelig eller 
uendelig, og må derfor ha en lang reise inn til reaksjons-senteret i en kroppslig livsform. Og gjerne 
fremsatt som en uendelig hastighet, raskt som tanken. Andre mener at bevisstheten er i en parallell 
dimensjon til utstrekningen, atter andre igjen at bevisstheten er abstrakt, uhandgripelig, kanskje 
uforståelig, og egentlig ikke er i denne verden.  
 Andre mener at alt det foregående er tilfelle, men at den ka komme til kroppens oppholdssted 
gjennom en transformasjon mellom den åndelige og fysiske verden. Videre at alt bare er bevissthet, 
ånd, forestillinger, og slett ikke er noe avgrenset som alt vi forestiller oss som fysisk og bevisst, og 
likedan at mange mener at vi skaper vår egen verden gjennom bevisstheten, at ingenting slik sett er 
umulig.  
 Om vi tenker selv? Vel mange mener at alt er plan fra Gud, at alt som hender er en årsak og 
virkning fra en vilje, en bevissthet som setter en behov-lignende mål-stokk og bestemmer alt, og som 
likt med dukke-tråder beveger alle mennesker som tre-dukker og alt de tenker er nye film-avtrykk 
bilde for bilde som skiftes ut hele tiden, og straff og belønning er likedan som skjer slik. At om du er 
uoppmerksom så er dette fordi oppmerksomheten ikke er satt inn i bevissthetsfilmen.  
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Og hva moral, sympati og omsorg i dette systemet er, er håpløst å ha noe formening om, ved 
alt det som skjer i verden. Ellers er frelse og fortapelse, angst og lykke tydelige mål og meninger. 
Aristoteles mente at Gud hadde skapt verden og mennesket med bevissthet og evne til å tenke selv, en 
fornuft, og at det var meningen at vi skulle bruke bevisstheten til fornuftig tenkning på hvordan vi 
brukte verden, handlinger og virksomhet. 
 Ellers har vi også andre bevissthets-oppfattelser som kan ha med selvfølelse og jeg-
identifikasjon å gjøre eller livs-evner, via angst og lyst. At om noe straffer et barn, så er det tilfeller 
der andre har sagt fra at en ikke må skremme sjelen til barnet for langt vekk fra kroppen deres. Andre 
i humor-programmer har spilt filosofer og sagt: Husk at du er like ved siden av deg selv. 
 At slike funksjoner like så godt kan være i samme verden finnes det heller ikke motargumenter 
mot. Om noen sier at Gud, ånd, bevissthet ikke kan være eller fungere i denne verden, er tildels det 
samme som si at den allmektige har reduserte egenskaper og mangler evner til utstreknings-danne 
bevisstheten. Dermed er ikke det et godt nok argument for at bevisstheten ikke kan finnes i utstrakt 
form, for eksempel knyttet til den verden vi kaller fysisk eller naturen. 
 Som vi ser ut av teksten, så er det ikke snakk om tro eller ikke tro, hvilket livssyn vi har, men 
alt vi tror om hva som er mulig og ikke mulig angående bevisstheten og tenkning, som en evne som 
de fleste mener mennesket har, og de fleste mener at vi styrer med selv, kan bruke selv. Til og med 
mange som bestemt mener at denne befinner seg i hodet, og at den er knyttet til hjernen, og der både 
ikke-troende og troende som mener at det faktisk er en funksjon ved den biologiske hjernefunksjonen. 
 Mitt poeng er bare at bevisstheten kan dannes i Differensialkraften like så godt som en 
funksjon av alt som det de fysiske former kan, slik at den ligner på denne i den form at den samler og 
skiller ut hva som kommer og går, og finner veiene gjennom denne prosessen. Og det gjør ikke 
bevisstheten uten at den er en form-virkning, eller aktiv kraft-feltstyrke-virkning, energi, at den er en 
preferanse-plattform for andre preferanser angående natur-forhold og andres bevissthet, der kropper 
og bevisstheter er i interaksjon. 
 Her trengs det også å kommentere Hegel: Han sier at alt er bare forestillinger. Det forklarer 
ikke hva forestillinger er, eller at det skiftes ut forestillinger eller er foranderlige forestillinger slik at 
noe er i en hendelses-prosess, og får virkninger. På den andre siden heller ikke hvorfor vi har 
forskjellige, eller får forskjellige forestillinger. Videre kan vi spørre om hva det er som får 
forestillinger. Vi kan godt si at det er bevisstheten vår, men her er dette også bare en forestilling. 
Problemet er at forestillinger er et samlebegrep, lik samlebegrepet trær i skogen, før vi undersøkte 
trærne i skogen. Det ligner på samle-betegnelser som at alt er bare tanker, alt er bare følelser, alt er 
bare sinnsstemninger, alt er bare illusjoner, alt er bare bevissthet. Eller at alt nytter, alt er forgjeves. 
Gir ikke så altfor dypsindig resultat. Rett og slett overfladisk. 
 Jeg kunne her sagt til Hegel som mener at vi alle kun er forestillinger i Guds bevissthet, selv 
bare er tankeformer, og bare tror at vi er fysisk virkelige mens det fysiske egentlig ikke er til, at om 
alt er forestillinger og alle forestillinger finnes, så finnes også de forestillinger som er utstrekning-
fungerende, og de som er utstrekning-fungerende i en virkelig utstrekning. Intet er utelatt. Hegel 
mente ellers at Gud er alt, han sovnet og våknet, ble til intet og gjenoppstod, og prosessen gjentar 
seg i det uendelige. Men noen logisk forklaring eller definisjon av intet eller slike vekslinger finnes 
ikke hos Hegel. Så langt er utsagnet hans for meget bare kastet ut i verden. Ingen preferanser. 
 Skal jeg vite mer om bevisstheten og forholdet til interaksjoner med kroppen, må jeg gå til 
andre kilder. Hegels interesse er borte, eller sluknet. Bevisstheten tar jeg videre opp kun i anledning 
begrep som krever dette i skriftet videre. En utvidelse der bevisstheten tas opp spesielt kommer vi til 
i en tilleggs-bok eller som et tillegg til denne vi leser. Vi har kommet frem til at vi har en utvekslende 
og absolutt helhetlig kraftverden som danner balanserte utvekslinger innvendig, og som da danner 
ekvivalente felt, altså som differensierer sine mengder og tettheter men at tross kraft-motkraft i en 
konstant energitetthet av rom-tid-bevegelses-formasjoner, så finnes kun balansebevegelsen.  
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Det er derfor viktig å g løs på et slikt balansert ekvivalent-felt for å finne ut hva som skjer, og 
forholdet til partikler i samme kraftlandskap eller felt landskap. At noe som ikke har utstrekning i 
høyden, volum, rom, der flaten er en slik sak, kan ikke ha utstrekning i rom. Fordi flaten ikke har 
utstrekning lengre. 
 Tilfeldighetenes tomheter er som godt eksempel illustrert gjennom misforståelser. Og så kan 
det like godt være et praktisk tilfelle samtidig. Fruen sier at hun skal se etter fisk i fryseren i 
kjøleskapet. Nei, her var det tomt sier hun, og går ut døra til butikken. Mannen har vært litt opptatt 
og ikke fått med seg alt, og tenker: Tomt i fryseren, det kan ikke stemme. Han går til fryseren, den er 
ful, du får ikke inn en sukkerbit en gang. Om han har hørt etter, så husket han at det var snakk om 
fisk, en- frysepakke, 8x3x20 cm, 0,48 liter, ca. 480 gram fisk. 
 Men henne hadde rett, tomt for fiskepakker. Nå stiller saken seg slik at ingenting, eller tomt, 
tomheten i dette tilfelle var akkurat 0,48 liter. Og enda var fryseren full så det ikke ville vært plass til 
0,48 liter, enten dette var tomt, eller ingenting inni. Hva da? Tomheten, Ingenting, er her et eksempel 
på at det ikke gjelder om fryseren var full, men at de var fiskepakken som manglet. Ikke fylte noen 
plass. Det var masse kjøtt og grønnsaker der, fullt.  

Det kunne vært tomt også, slik at det bare var luft der. Det kan virke ganske ubestemt hva det 
tomme, eller ingen-tinget er referert til, altså i de fleste tilfeller så kommer det frem, men da er det i 
forhold til den saken det er snakk om og ikke at det var tomt for annet, men vi kan allikevel tenke oss 
at det kunne vært tomt for annet, men vi vet aldri om det er noe ukjent, eller noe vi ikke vet om der, 
eller om det tomme har en energi, allikevel.  

Vi har ikke så gode sanser eller-måleinstrumenter og vi vet ikke om rom, tomrommet har en 
egenskap i seg som vi ikke ser, selv om det er best orden for oss å oppfatte rommet funksjonsløst 
ellers. Men vi vet ikke, fordi det kan være at der er vi som ikke strekker tankene, analysene langt nok. 
En tomhet på 0,48 virker i seg ganske bestemt som volum fisk. Men den er jo ikke der. I andre tilfeller 
er det ikke godt å vite hvor stor den tomme plassen er. 

 Andre ganger er det lek, gjemsel, eller alvor, at en må gjemme seg. Uansett tilfelle kommer 
tomhet og ingenting oftest ut i kategoriene litt bestemt og mest ubestemt. De er funksjons-dyktige 
som lagringsplass i noen tilfeller og andre ikke. Hva som særtegner eller definerer ingen-tinger er 
ofte ubestemt, mange ganger referanseløst. Når tomhet erstattes av ingenting, benyttes synonymt, så 
vil tanken om at det er tomt fordi det er ingenting der, og da er det tomt.  

Men å henvise mellom tomt og ingenting om dette er det samme, eller sikter til det samme 
eller at et rent rom uten ting der, blir smør på flesk. Det er ikke poenget i saken. Men om vi oppdager 
noe i et slikt tomrom, ingenting, ved at vikter til noe som er tomt. For eksempel en utstrekning, 
rommets avstander. Jo og rom slik er også tomt, ingenting der.  

Alle disse variantene forstås på amme måte, unntatt når retning og avstand kommer inn i bildet 
eller 3-dimensjonalitet, eller absolutt alle retninger i ett i stedet for deling i høyde, bredde og lengde 
ved rommet. Kort sagt, det er en funksjons-virkning tross alt, da det har avstander, og er slik type 
dimensjon at vi kan bevege oss opp og ned i denne tomheten, Det er dette som er 
differensialfunksjonens ene henvisning til utstrekning og bevegelse, at begge er forskjell-funksjoner 
i bygningen, og hvorfor skulle det eksistere noe slikt som har en forskjells-struktur? 
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Differensialkraftens begrunnelsesvei 
 
 Differensialkraften viser til en differensial-funksjon som avdekker at det er lik mengde av 
styrke, energi, bevegelse, utstrekning, som tetthet og volum i hvert punkt, posisjon, kontinuitet som 
er likt sammenlignbart med alle likedanne mengder volum av det samme, og som betyr at det er 
likevekt, balanse før utvekslingen skjer. I det utvekslingen skjer dannes det krumninger av de ellers 
rette bevegelser, i det at de kolliderer, men ikke kan tape sin effekt og bevegelsesmengde.  

Balansen mellom den rette frie bevegelse, den vannrette og den kolliderende, loddrette, er at 
det dannes sirkulasjon, utvekslings-formasjoner, der krumninger av utstreknings-bevegelsen slik som 
likevekt danner løkker der balansen utveksler i form av sirkler, eller sirkulasjoner, her da som 
inngående og utgående virkning av samme mengde, slik at sirkulasjonene må være virvler.  

Selve utvekslings-sirkulasjonen danner her formen, det vil si en slik form som jeg har kalt 
hastighets-løkken. Hastighetsløkken er en likevekts-løkke. En slik hastighetsløkke danner tregheten 
og tidsforsinkelsen akkurat lignende en rett tråd som ligger ved siden av en lik tråd som har en løkke 
på seg, slik at vi ser at den med løkke på seg blir kortere i forholdet til samme streknings-retning 
mellom punkt a og b i endene av den rette linje. De samme avstander som finnes i disse trådene, 
gjelder også for bevegelige tråder, eller det vi kunne kalt felt-linje-retninger hos fysiske objekter.  

I den totale balansen, og slik som at differensialkraftens funksjon virker som en vekst-
funksjon, en utvekslende ekspansjons-funksjon med totalt trykk, styrke som er likedan for hvert 
likedan volum medfører at kraft som er lik motkraft, er ekvivalent med at bevegelses-energi er lik 
mot-bevegelses-energi, som like effekt-virkninger. I utgangspunktet så betyr dette at vi kunne lagd et 
mål som meter og sekund og gjort dette universelt og ubesudlet av mennesker, og krumningene vil 
da vise at dette stemmer med effektlovene i naturen.  

Her vil bevegelsesenergier eller feltenergier som danner virvler og med trykk fra alle kanter, 
kule-former, gi oss den samme effekt-akselerasjonsskala som forskerne har funnet. Oppdagelsen kom 
igjennom at sammenligning av tettheten innover i et objekt for hver halvering av avstand innover i et 
objekt, først vist ved tanken på om ett partikkel kunne feste seg i bane rundt et annet partikkel slik, 
kule-former, og så tenkt at det fantes en bane halvveis lenger innenfor.  

Sammenligningen av disse ble satt opp som en sirkel ytterst, og en sirkel halvveis innenfor 
som vi også kan oppfatte som en flate-sirkel. At tettheten smalnet innover og at ønske om å se 
tetthetsforskjellen med tanke på sammenligning med grunnstoffer lå i bakhodet. Men her kommer det 
et sjokkerende resultat. Her viser trakten innover ved en og samme hastighet og utskilte tetthets-
mengde for utvekslingssirkulasjoner at tettheten halvveis lenger inn er fire ganger større pr areal fordi 
det er kun en fjerde-dels flate på den innerste sirkelen.  

Om jeg regner tettheten fra et sentrum og utover fra en slik utvekslings-hastighetsform, så får 
vi den omvendte square-rot-formelen som benyttes ved gravitasjonsligninger og andre effekter for 
fysiske felt som gjør det samme, eller som krummer seg som stemmer med akselerasjonslovene og 
effektlovene. Det som gjorde at jeg oppdaget dette var at jeg satte en tenkt bil på overflaten av 
partikkelen og lot denne doble hastigheten flere ganger og bremse. For hver gang jeg halverte lengden 
av bevegelsen mot sentrum ble den 4 ganger tettere.  

For hver gang jeg doblet hastigheten på bilen og bremset ble bremselengden fire ganger så 
lang. Jeg forstod at denne effekten måtte være det samme. Altså er det dette som er gravitasjonen, og 
også årsaken til at bilen bremser med samme effekt-mengde som likt med tettheten til utvekslingen 
av kraft-påtrykk-linjene som utveksles i sentrum av det aktuelle objektet. Dette betyr at de gaussiske 
punkter skjer gjennom lignende krumninger som kan løses ved hastighetsløkker, istedenfor tilfeldige 
punkter eller punkter med flat-innhold, med unntak av at slike løkker også i et krumningsfelt vil virke 
som virvler. Dette er årsaken til flere utvekslingsstadier ved krumninger og som i et jevnt trykk overalt 
vil oppføre seg som i væske og være det vi kaller trykk-turbulens. Denne er i effekt akkurat hermed 
sikkert den samme. 
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Hastighetsløkken forklarte altså tettheten, tregheten, formen, effekten, ohms lov, spennings-
lovene, akselerasjons-loven, massen, Balansetrykket ved utvekslingen, altså planck-formen, og som 
differensialkraften årsaken til de relative romtid-dannelser totalt i en slik masse-bevegelses-energi.  
 I denne fremgangsmåten var det ikke et spørsmål lenger om akselerasjon og gravitasjon var 
det samme som noe som man kun kunne anta. I denne modellen viste det seg at det var det, og hvorfor, 
og hva som var årsaken til dette, og dets styrke og effektforhold, energien, og for den sakens skyld, 
drivkraften, funksjonen til differensialkraften. 

Hele prosessen kom av at jeg ville vite hva som var årsak til de geometriske forhold, til tallene, 
til våre begrep, forskjellene i den fysiske og bevisste verden, både som preferanser og virkninger, og 
jeg fikk svaret. Dette er en enkel logisk konsekvens av differensialkraftens differensierende 
differensialfunksjon, og da den samme som i Kamos – Forandringskraften som er registrert på 
nasjonal-biblioteket 

. Denne kraft-modellens funksjon gjør at Kamos 2 – Forandringskraften 2 og 
Differensialkraften er den samme. Eller kort og greit. Som fysisk forklaring så legges 
Differensialkraften inn som en fortsatt utredning av Forandringskraften, Kamos. Differensialkraften 
er kort og greit i samsvar med alle fysiske beregninger som slik sett benyttes i biologi, fysikk, kjemi, 
kvantefysikk, astronomi, i alle fysiske lover i det hele tatt, og som benytter differensial-regning som 
hoved-regel. 
 Hvordan kan noe som er likevektig utveksle? Slik er trykket! Det er bevegelse i dette volumet, 
og ekspansjonstrykk deretter totalt, og som ved utveklinger danner spredning og samling av 
feltstyrkene. Uten at et punkt er forskjellig i tetthet. Vi må se at det som har samme styrke som det 
slik er lagd av, bevegelig og som ikke har grenser men er del av en og samme totale kontinuitets-
forskjells-funksjon virker som en masse som er på smeltepunktet, flytende.  

Da denne oppfører seg som et trykk så utveksler denne som det vi kaller en turbulens i en 
masse som ikke kommer ut av seg selv. De relative hastigheter dannes igjennom krumningene og 
utvekslingene, og skaper masse-økning og treghet og likedan masse-forminskelse og akselerasjon av 
de samme forholdene. De relative hastigheter som nevnes her stemmer med alle fysiske 
bevegelseslover vi kjenner. 

Oppgaven nå var å se på hva slags former som ble dannet og deres effekter og så videre se på 
om disse kunne gi de samme forhold i de fysiske grener vi har forsket i, eller kort, finne ut om de 
ville danne slike forhold vi har i naturen. Konsekvensen var at jeg fant likevekt i alle disse i forhold 
til differensial-kraften. Derfor måtte det kontrolleres om forskere og fysikere hadde gjort dette riktig 
og om deres teorier stemte. Og stort sett ja. Gass-lovene, trykk-lovene, gravitasjonslovene, 
elektromagnetiske lover, temperatur og lys, fulgte alle de samme energi-balanser og som overgang 
av energiform til energiform, omdannelsene.  

Dette stemte både i form og fysisk med Einsteins E=mcc, og med de ekvivalente 
energimassers fordeling som romtid-former i overenstemmelse med de fysiske lover. Forskerens 
resultater var forbløffende! Uten den nødvendige kunnskapen hadde de kommet frem til stort sett 
riktige konklusjoner. 
 Den fysike naturs forhold, også tall og geometri, var det jeg analyserte, altså de deduktive 
observasjoner og resultater både faglig som fysiske forhold og som egne observasjoner ved 
sammenligning av mål og styrke, bevegelse og volum, altså rommets oppbygning og tiden og 
bevegelsen oppbygning. Dette er en deduktiv observasjon der observasjon av adferd, bevissthet, 
følelser, fysiske egenskaper ikke noe sted er utelatt fra den deduktive arena.  

Godkjennelse av de fleste slutninger og måledata fra biologi, evolusjon, fysikk, kjemi, men 
med den oppfatningen at de ikke klarte å redegjøre for hvorfor slike tilstander oppstod. Med et jevnt 
felt der mindre krumninger oppstår vil det dannes treghetspartikler likt med trykkforskjellen på en 
slik måte at disse er utvekslingsbalanser som virker tvungent fremstilt. I det slike kan mates av mindre 
slike trykkforskjeller i rommet så vil de kunne slettes ut eller frigjøres til drift i rommet.  

De som frigjøres i drifts-strømmen i rommet blir da selektive partikler som tilsvarer det trykk 
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som er gjennomsnittstrykket i rommet og de kan danne alle slags logiske kombinasjoner ut fra denne 
formen. Det som samtidig skjer er at det jevne trykket sprer seg over balansen med romtrykket som 
er enormt høyt og utvekslings-partikkelen, slik at alle trykkforhold balanseres mellom mengden 
romkraft og partikkelkraft, slik at det forårsaker minskning av massen ved større massesamling men 
likedan som i tapet av denne finner vi igjen denne energien i romfeltet rundt objektet som 
gravitasjons-trykket, som igjen viser at energien er i balanse.  

Alle partikler og masser, energier er frie så lang som at de ikke forstyrrer balansen mellom 
feltene som energier i feltet i det mellomliggende rom. Maksimumspartikler får overtrykk. Derfor 
deler nøytroner seg opp i en balansert avstand mellom elektroner og protoner, og i motstrømningene 
som antigravitasjonspartikler og antielektromagnetiske partikler.  
 Da alle faktorer i differensialkraften virker ut fra forskjell, at vi ikke får virkning, videre rom, 
videre bevegelse uten at det er forskjell, heller ikke styrke-endring eller styrken, så er forskjells-
funksjonen årsak til både kosmos og kaos-tilstander. Men at de har samme energi intakt. Uten forskjell 
får vi ikke like og ulike. Da alle punkter, posisjoner og kontinuiteten er avhengig av denne funksjonen, 
og samtidig forskjell som like for hver lik del av slike som kan tenkes å sammenstilles som en eller 
flere, så kan like og ulike skapes, dannes.  

Uten forskjell vil det ikke dannes like og ulike, der forskjellen også er grunnlag for 1 bestemt 
og 1 ubestemt, og der forskjellen gjelder for alle de logiske satsers kombinasjoner vi kjenner, også i 
logikk, matematikken og som symboler, signaler og språk, alle virkninger. Konsekvensen er videre 
at om disse punkter, posisjoner, kontinuitets-delene ikke er like, så kan ikke proporsjonalitet oppstå 
innen noen virknings-form eller faglig definisjon. 

 Ingen proporsjonalitet eller balanse er da mulig. At kaos, kosmos, årsak-virkning lenger ikke 
finnes, og at åndelige og fysiske preferanser ikke kan oppstå. Det eneste som kan opprettholde 
balansen, likevekten og proporsjonaliteten til de fysiske lover er at dette er samme forskjells-funksjon 
for styrken, lengden, bevegelsen, volumet og tettheten, og tiden som hastighetsløkke. 
 Alt det samme gjelder for behov og følelser, destruktivt og konstruktivt. I hvilken grad vi 
forstår hva som gir holdbarhet. Det er like godt å innrømme det med en gang! At du ikke er enig på 
grunn av mangel på opplysning. Manglene er årsaken til uenighetene. At et livssyn er likt med at et 
menneske vet lite og ikke klarer alt.  

Kort sagt. La ikke din isolerte verden være den endelige dommer. At det er egne behov som 
en redusert del av en hel verden som utgjør din forståelse. Til og med tids-forståelsen. Vi har den 
fysisk-matematiske tids-forståelse og så har vi behovs-tids-forståelsen. Min tid er likt behovet mitt 
sammenlignet med et annet behov, og ferdig med dette. Men det gir ikke svar på tidens virke-
funksjon. 
 Jeg er her kvass fordi at om noen kan en formel mer enn meg, eller kjenner et felt bedre 
beregnings-kalkulert, at de derfor mener at du ikke har grunnlag fra målinger og beregninger og evne 
til å lage måle-enheter og mål selv, eller et teknisk instrument til å måle med. Men alt dette er jo 
allerede skolestoff om vi tenker oss om. Jeg tenkte dypere over dette og observerte mer. Jeg har 
forutsetninger for å kunne si at forandringskraften.  

Kamos, som videreutviklet for fysikken gjennom differensialkraften er belagt på praktiske og 
deduktive forhold med mål, måleenheter, instrumenter og tidligere fysiske forhold og formler som 
har kommet fra våre tidligere vitenskapsforskere, enten vi nevner Arkimedes, Aristoteles, Platon, 
Euklid, Aristark, Pythagoras, DaVinci, Galilei, Newton, Euler, Gauss, Ohm, Weber, Lavoisier, 
Dalton, Franklin, Watt, Volta, Faraday, Maxwell, Henry, Røntgen, Lorentz, Curie, Thompson, Tesla, 
Planck, Einstein, Bohr, Schrødinger, Dirac, Curie2, og Lisa Meitner, Otto Hahn.  

Vi kan i tillegg nevne alle som har drevet med spoler, elektromagnetisme, magnetisme og 
elektrisitet, vekselstrøm og likestrøm, lyset, elektronet, protonet, nøytronet, og grunnstofflista.  
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Poenget er bare at med elektro-svakstrøm, og elektronikk, digitalteknikk som teknikker på 
digitale maskiner, så er ikke grunnlaget blitt noe mindre. I alle fall nok til at sensor mente jeg hadde 
laget en ny formel for en av de store veksel-strøms-formlene for spoler og konduktans, der jeg satte 
opp lengden, meter som utgangspunkt på den ene siden av likhetstegnet og resten av formelen på den 
andre siden. Jeg skjønte at om måletallet på metersiden ble dividert på seg selv fikk jeg en meter, 
hvilket vil si at samme måltallet som dividend for den store formelsiden, ville gi utrykket 1 meter 
med både de gamle og de nye SI-enheter 2019.  

Kort sagt forstår jeg forholdene for dette med matematikken og fysikken, kraft eller ikke. Om 
jeg ikke kunne lese opp en formel vet jeg i alle fall hvor jeg skal sette den inn. Jeg har vurdert dataene 
fra vitenskapen satt opp i det jeg kaller fysikernes store energimatrise og denne tilsvarer på alle 
punkter differensialkraftens energimatrise.  

Differensialkraften er både deduktiv og i samsvar med de fysiske formler vi har og praktiske 
oppfinnelser og måledata vi har, og samtidig deduktivt som forskjells-funksjon, og der den logiske 
forklaring av same art også kan kalles både filosofisk og natur-vitenskapelig, ikke minst fordi det 
funksjonelt gir samme resultat for en balansert og ekvivalent romtid i samsvar med de Einsteinske 
felt-ligninger som er tilnærmings-målinger. Det har vært mer enn nok av induktive og induksjon-
eksempler med i disse prosessene. 

Den endelige funksjonen til romtiden og dens styrkeformasjoners balanse og utveksling er 
ikke forklart gjennom Einsteins, Diracs, og Hawkings ligninger. De har heller ingen teorier for dette. 
Uro, Kaos, hendelse, bevegelse, energi. Av hva, hvor, hvorfor, hvilken funksjon, virknings-faktor? 
Derfor mener jeg at dette materialet som jeg mener er en ren deduksjon og praktisk observasjon i 
samsvar med analysen av måledata, måleenheter også er et rent vitenskapelig forsknings-arbeid.  

Uansett: I fremtiden vil denne allikevel vise sin heuristiske gjennomslags-kraft. Om dere vil 
plukke denne fra hverandre for å finne ut om den er feilaktig, vil dere finne motstand ut fra systemet 
selv. Alle Einsteins formler i den mengden som denne settes opp igjennom er bygget oppå hverandre 
fra enklere enheter, og slik sammenlignet og innbygd med nye måledata, beregninger, og som til slutt 
lar seg forenkle til alle formenes energi i forhold til volum og styrke, under bevegelige akter der noe 
påvirker hverandre, og fungerer som proporsjonale forhold.  

Den lange formelen hindret ikke meg i å vite hva det er snakk om selv om jeg ikke kan den. 
Men jeg vet hva som er sammenlignet. Og da betyr dette at dere kan sette denne formelen rett inn i 
systemet for de samme forutsetninger av like som finnes i differensialkraften der det også er 
forklaringen til eksistensen av funksjonene. 
 Denne etterprøvningen er fysikerne, kjemikernes og matematikernes oppgave, og deri at 
matematikere også betyr geometri-beregningene. At romtidens former, krumninger, naturlige 
bevegelsesveier også er lik formlenes styrke-beregninger. Romtiden lik lovene. 
 Jeg vet i alle fall at det er grunn til å tro at Mad-Max blir begeistret, for på beregningssiden 
får han rett, rett og slett. 
 Proporsjoner er ikke mulig uten samme likevekt, balanse for punkt, posisjon eller kontinuitet. 
Matematikken og geometrien klarer vi stort sett bare som punktvis sammenligning, 
preferanserelativitet, men den viser proporsjonaliteten. Men ikke funksjonsforklaring deduktivt av 
romtid-energi-bevegelsen. 

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.  
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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! 
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Kamos – Forandringskraften, Bok 2. 
En kortere beskrivelse av Kamos – forandringskraften, med fokus på de fysiske tilstanders 

lov-sammenheng, proporsjoner, likevekt, og ekvivalens, med en tittel som samsvarer med de 
fysiske deduktive sammenligninger: Differensialkraften! 
 

Denne innføringen gjøres for å vise at de proporsjonale forhold som følger alle fysiske lover, 
er avhengige av en balanse som kun kan opprettholdes ut fra den differensial-funksjonen som blir 
beskrevet for alle former for punktvis, posisjons-lokaliserte, og Differensialfunksjonen kontinuerlige 
funksjoner for rom-tid-bevegelses-styrke-formasjoners virkninger. Det innebærer en full-kontakt 
mellom årsak og virkning som også følger balanse-funksjonen totalt sett for den samme funksjonen. 
I motsatt fall vil jeg vise at et sammenhengende kaos, eller sammen-hengende kosmos, eventuelt der 
kaos og kosmos er to tilstander ut fra samme funksjon, ikke lenger kan henge sammen, at årsak og 
virkning i romtid-sammenheng uteblir, og at ingen proporsjonalitet matematisk, geometrisk eller som 
styrke-balanser lenger kan fungere eller eksistere. 

 

 
Over ser vi Odd Wormnæs, vitenskaps-filosof, som jeg ble bedt om å ta kontakt med av 

atomfysiker Gunnar Folkestad ved Bonde og Co, og kona Eva Folkestad etter at de hadde 
gjennomgått min altets-filosofi om slik jeg så mulighet for romtiden og energi-funksjoner, og logiske 
funksjoner. Wormnæs leser stoffet og kontakter meg. Han vil hjelpe til å lage boken. Men samtalen 
inne-holder så mye mer. Klarheten til Wormnæs som skrev boken under veiledende vurdering også 
av Arne Næss som har jobbet flere tiår sammen med Bertrand Russell med de vitenskapelige kriterier, 
gir meg en forståelse av at jeg kan skrive en erkjennelses-teori.  

Alle turene i fjellet sammen med Gunnar, også i tiåret tidligere har gjort at jeg har tenkt på 
synet mitt som vitenskapelig referanse. Etter at erkjennelses-teorien er klar, forstår jeg at dette kan gi 
en vitenskaps-hypotese, og erkjennelsen og hypotesen legges inn i Kamos – Forandringskraften som 
jeg gir ut på Eget Forlag. Nå å lese for alle i Nasjonal-Biblioteket i søk Google, nb/no. 

Mens boken er til trykkeriet går jeg i gjennom alle kriteriene nøye av vitenskapsfilosofiens 
alle kriterier i hans vitenskaps-filosofi, og legger til grunn at jeg sammenligner alle disse med mitt 
skriv, hypotese, om det holder stikk innenfor kriteriene, og det gjør det. Derfor begrunner jeg dette 
litt mer nøye her, at dette kan være en holdbar vitenskaps-hypotese som kan være noe av en 
vitenskaps-teori, og jeg er påståelig her. Finner ingen grunn til at det ikke skulle kunne være slik.  

Her må jeg si at Wormnæs var den som fikk denne overgangen fra et noe mer 
vitenskapsfilosofisk syn til å gi en erkjennelse og vitenskapshypotese som kunne tenkes som grunnlag 
for, eller som en teori-veiledning for den fysiske natur, naturfilosofisk – naturvitenskapelig. Men 
væren og bevissthets-funksjoner står sentralt ved siden av den grunnfunksjonen som jeg tar 
utgangspunkt i.  

Det er umulig å legge frem en slik teori-veiledning uten at bevissthetens definisjoner og 
funksjoner berøres, og ikke minst den følsomme psykiske stemningstilstanden folk ut fra livssyn har 
med seg når de skal vurdere og fortolke, sammenligne en utlegning om vår verden. Eller altet, Gud 
eller Natur. 
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Tross at Wormnæs og Arne Næss er orienterende for meg om hva og hvordan jeg kan rette 

skrivet mitt, eller ta opp, så har hverken tidligere filosofer eller vitenskap kunne få meg til å finne 
veien dypere inn i mitt syn, som helt og holdent holder seg til samme funksjon for alle deler av de 
videre oppdagelser, og sammenligninger jeg gjør om de samme fysiske funksjoner i naturen, eller 
logiske forhold om bevissthetsfunksjoner, forståelse eller definisjoner. 

Under arbeid med å trenge dypere inn i bevissthetens funksjonelle natur, inn i biologi, livssyn, 
religioner og filosofi, for å finne holdbarhets-referanser og balanse-begrunnelser så finner jeg ikke 
dette, før jeg i 2013 bestemmer meg for å benytte min egen kraft-modell som referanse fordi det er 
den eneste jeg kjenner som funksjonelt begrunner balanse, likevekt, hvorfor kraft og motkraft, og at 
dette må fortelle meg mer om hva som får denne funksjonen til å danne de fysiske betingelser og 
lover som vi finner.  

Etter 36 timer i midten av juli 2013 avslører en enkle tegning av forholdet rom-bevegelses-
retninger og formdannelser en utrolig forklarende og mulig matematisk-geometrisk sammenlignbar 
modell som forklarer ikke bare en forbindelse, men stort sett alle typer bevegelser i rommet og 
forskjellene til styrke der massivt, helhetlig, slik at det ikke bare er de kjente lovene, eller hvorfor 
kaos-bevegelser gir samme likedanne energi, men også alle de ukjente bevegelsesformer som 
befinner seg mellom de kjente formasjonene. Som vi kan se vil det forklare en rekke saker som Gauss, 
Einstein, Tesla, Dirac og Hawking ikke har noen funksjons-forklaring til. 

Jeg har altså holdt meg til denne ene funksjonen hele tiden gjennom hele arbeidet mitt. En 
spesiell logisk funksjon som faktisk er fattbar, forståelig. 

Den innløser konstant funksjonsforklaringer til stadig bredere felt, fag-områder og 
bevissthets-områder. Og er som forklaring til logikkens funksjoner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 

Fossa og Horisont 

 
Det som jeg tidligere har definert som partiklenes fossa, hals, det området som gjennom 

balanse-energien til gravitasjons-felt-linjene danner overgangen mellom rommets rettere felt-linje-
retning, gravitasjons-strømmen, og partiklets dominerende feltlinje-utveksling, der feltlinjene bøyes 
innover, er det samme som et partikkels eller et sort hulls horisont, som Hawking kalte dette.  

Da Hawking senere fornekter at et sort hull har noe horisont; «Det finnes ingen horisont», så 
er dette fordi han anser dette som en normal Newton-Einsteins overgangs-form for masse-kraften som 
bender inn mot objektet, og kan beregnes som en normal overgang fysisk, det vil si også matematisk-
geometrisk. Det er da ikke tillagt noen spesielle andre mystifiserte overgangsformer av andre 
dimensjonale karakterer.  

Han har derimot tillagt at det kan skje, hende, at det opptrer mulige andre formasjoner som 
han da har kalt markhull. Hva som her skjer kan da fysisk beregnes, eller vi kan komme med 
spekulative muligheter om disse forholdene. Da mikser vi litt vel mye med romt-tid-form-energiene, 
og som oftest vil kunne dementeres gjennom fysiske beregninger som viser bevegelses-energi-
formasjonene. 

Fossa-sonen danner partiklenes og objektenes ytre skall, form, unnslipnings-sonen. Innenfor 
denne er den jevne akselerasjonen den som bestemmer og regulerer seg inn som balansen til 
partiklene, objektet, sorte-hull, inntil selve masse-energiformen dannes i utvekslingen, og slik sett 
danner det «egentlige» partikkel. Energiene i omkretsen innover er lik i hver avstand fra sentrum, 
hvilket betyr at utvekslingsformen har denne energien, bevegelses-energien, som masse-balanse, som 
overskudd eller underskudd i forhold til den rettere gravitasjons-strømmen som massene dannes i 
som balanse-bevegelses-energier i helheten av innenfor-liggende og utenforliggende utvekslende 
kraftfelt, til kosmos, til masse-objekter, til felt rundt partiklene. 

Gravitasjonen og andre felt-energier, virker likt som at alle bevegelses-felt-linjer, har en rett 
bevegelse, men i det de møter hverandre slik så blir det kollisjon, det vil si at alle retningene inn mot 
en utveksling vil da oppføre seg som loddrette felt-linjer, inntil de utveksler balansert som manko 
eller underskudd av balanse i det feltet de finnes i, og slik danner partikkelformen med fossa. Indre 
og ytre form. Fysisk form. Underskudd og overskudd i felt kommer av balanseutvekslingen mellom 
feltstyrkene, og da alt alltid har vært til slik, så er det krumning i alle feltlinjer, altså konstant 
utveksling som danner formasjoner. Selv om lokale områder kan veksle med mengden energi 
tilhørende en gitt felt-mengde kosmisk, så betyr dette at den totale mengde utvekslinger alltid er 
konstant i uendeligheten, altså en proporsjonalitets-faktor for uendeligheten, der uendeligheten settes 
til mengden 1, og at utvekslingen har et proporsjonalt tall i forhold til dette. 

I følge differensialkraften finnes det ikke et punkt feil i helheten sett fra et balansert 
romtid-felt-energi-synspunkt. Balansebevegelsen dominerer totalt.  

Dersom differensialkraftens oppdagelse som grunnfunksjon gjennom den analysen av de 
fysiske forhold i naturen, og også den logiske betydningen, logikkens grunnfunksjon, så er det ikke 
lenger noe i veien for at bevisstheten dannes som et mellom-felt til de fysiske preferanse-utvekslinger, 
og at bevissthet og følsomhets-styrke kan dannes av den samme kraften. Ikke det:  

Det passer jo utmerket til tidligere og nyere filosofer, teosofer, religiøse teologier, av den 
oppfatningen at alt har oppstått fra den samme kraft, eller form, altså kalt Gud, eller når ikke andre 
begrep strekker til for ikke-troende, med vitenskapelig syn på saken, Naturen. Slik sett vil Begrep 
som Gud og Naturen, som grunnfunksjonelt ikke er virknings-forklart, vise til det lignende som det 
vi ser i Buddhismen, at alt er det samme, eller som vi finner igjen ved Tao, der differensial-kraften 
fungerer som veien, bevegelsen, utvalget og valget. Den grunn-funksjonelle Tao. 
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Grunn-funksjonen 
 
Nøytral virke-funksjon i altet. 
 
 Grunn-funksjonen er den minste forskjell som slik sett er lik 1 uansett om den er bestemt eller 
ubestemt. Forskjellen gir 1. Denne kan ikke alene gi preferanser. Kun den videre kontinuiteten kan 
dette, at preferanser med egenskaper oppstår. Da dette alltid har vært, ikke har kunnet fødes, skapes 
eller dannes, så har også dens kontinuitet med utvekslinger som preferanser alltid vært. Men det 
grunnfundamentale er hverken bevissthet eller natur i den forstand at dette er årsak til det værende. 
Årsaken fremkommer av dens egen virkning som preferansedannende. Det betyr fysisk at lovene 
holder seg faste, men som vekslende strukturer mellom energinivåer, omforming av energiformer. 
Slik sett er denne grunnfunksjonen hverken god eller ond, lyst eller smerte, lidelses-løs. Det er først 
som vekslinger at formasjoner oppstår som preferanser fysisk og bevisst. 
 Slik dannes det oppbyggende og nedbrytende gjennom vekslingene og det er da dette vi 
betegner som godt, ondt, lyst, smerte, fysisk og bevisst. Og som da er fysisk og bevisst. Nivåene 
begrenser graden fysisk og bevisst orden. For oss veksler det mellom kosmisk og kaos-tilstand. 

Som utvekslingsvirvler, slik som kule-formede partikler i samme trykk-lands-skapet så vil 
disse ut fra sin mengde, størrelse ha samme trekk-kraftlinjer balansert som likedan graviterende 
virkning i alle retninger i rommet. Men i det de er i nærhet til hverandre vil den samme kraften de 
trekker med, altså virvel-linjene inn i det balanserte objektet dannet i samme trykk-kraft, også da 
selvfølgelig ha samme trekk-kraft mellom hverandre ut fra denne samme styrken. De vil trekke med 
den samme rom-trekk-kraften mellom hverandre, slik at det blir en dobling av samlet trekk-kraft 
mellom dem enn det som de normalt trekker på i rommet ellers.  

Det er dette Einstein sa var dobbel så stor trekk-kraft, eller gravitasjon mellom objektene og 
som han mente matematisk var logisk av en eller annen grunn. Altså at de trakk på hverandre med 2 
g, og med den normale akselerasjons-halverings-avstandens firedobling av kraft-hastighet. At dette 
er logisk, matematisk geometri og bevegelses-summer, så her må det være en mulig logisk energi-
utveksling.  

Denne summen virker slik i differensialkraften, som i et lokalt jevnt trykk der det dannes 
utvekslingspartikler slik vil følge denne virvelutvekslingens normalgang som gjør at feltrommet rundt 
og objektet må fordele balansemengden av feltlinjeenergier. At om objekt-massen øker så minsker 
totalen da noe fordeles tilsvarende ut i rommet rundt objektet da de er konsekvens av samme trykk. 
 

Fysiske funksjoner og organiske livs-funksjoner 
De fysiske egenskaper til stoffene vi så langt kjenner til i naturen. 

 
Hovedvekten er vel lagt på kjemi og fysikk, i alle deres avanserte grader, astrofysikk, kvante-

fysikk, kvark-fysikk, kaos- og kosmos-teori rundt partikler og kosmiske tilstander, og omfatter 
mekanikken, og den nyere generelle relative gravitasjons-teori og feltteorier, stort sett i en viss 
overenstemmelse med Einsteins fremstilling av de fysisk-matematiske forhold. 

Fra Differensialkraftens eksempler kommer vi frem til en ekvivalent lokal kosmisk tilstand 
der partikkeldannelser oppfører seg som de alminnelige fysiske stoffer og fysiske lover. Disse er 
beskrevet ved sine egenskaper lignende slik hardhet, tiltrekning, tetthet, elastisk, virkning, bevegelse, 
er beskrevet i hovedoppgaven 1994-95, om stoffenes egenskaper og hvordan vi erkjenner disse sanser 
og måler disse med utstyr, hvordan vi deduktivt observerer disse, og måler energi og lager målene, 
enhetene, og beregninger. 
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Videre viser differensialkraften at disse partiklene blir selektive når de får sine dannelses-
forbindelseslinjer mettet av mindre trykk, eller at balansen tilsier at felt som danner disse er mettet, 
og partikkelen kan frigjøres til rom-drift med hele sin kapasitet av utvekslingsstrømninger, altså 
partiklets overskudds- eller underskudd-virkende strømninger som tiltrekning, frastøtning, trykk og 
vakuum-partikler, altså spenninger og partikler, anti-partikler, og hvordan slike kan fordele seg eller 
danne forbindelser og sammensmeltning, av samme type vi kjenner i de fysiske grunnstoffer og alle 
de forsøk vi har med slike.  

Selektive partikler betyr at deres inn- og ut-strømninger virker som en balansert mengde 
tiltrekning og frastøtning, som igjen gjør disse partikler som balanse-virkninger med hverandre, altså 
at de danner valg og utvalgs-nivåer som virker alle veier, men etter den veien som typen felt ved et 
gitt partikkel virker i forhold til respektivt andre partikler og gravitasjonsrommets trykknivå. 
Partiklene kan altså danne logisk-forbindelser nyttet opp mot en tilnærmet matematisk-geometrisk 
fysisk mønster-analyse, formler i fysikk, som kan gi fortidige og fremtidige data for de meste av 
eksempler vi setter opp for oppfinnelser og tekniske og naturlige prosesser.  
 Både den fysiske verden vi har målt, de fysiske lover, og differensialkraftens tilsvarende 
dannelse av fysiske objekter, former og virkninger viser ekvivalent og like lover, krefter, virkninger, 
og dermed regnes det herved at disse er likeverdige, og kan benyttes som for-klarings-eksempel til 
dannelse og oppførsel hos partikler og fysiske og kjemiske forbindelses-muligheter som grunnstoffer, 
partikler, molekyl-dannelser og nettopp energimengder, omsatt til energier oppgitt i kvante-mengder 
for sammenligninger i fysikk og kjemi. Og for den sakens skyld i astrofysikken.  
 Kort sagt så snakker vi her nå om inndelingen, eller den kunstige inndelingen av grunnstoffer, 
atomer, de alminnelige naturlige partikler og stoffer som vi kaller uorganiske og organiske stoffer. I 
og med at mineraler og organiske stoffer som dannes av de samme partikler og grunnstoffer, så er de 
kombinasjoner av samme grunnstoffer, partikler og felt.  
 Dette betyr videre at vi snakker om hvilken fleksibilitet for dannelser av, og muligheter for 
virkninger som stoffer har som skiller disse ut fra hverandre i retning mer stabile og nøytrale 
mineralske stoffer inntil de løses opp av nettopp naturprosesser, og så kan danne organiske stoffer og 
omvendt når disse spaltet og forbinder seg som uorganiske stoffer.  

Kort sagt: Ut fra de samme selektive egenskaper hos våre grunnstoffer, og partikler, så kan de 
fysiske organiske stoffer vi forbinder med livskropper og livs-funksjoner som egenskaper, opptre som 
beregnet, som fysisk virkende adferdsmønstre som skiller seg noe fra de uorganiske forbindelser. 
Hoved-nøkkel-stoffene er fosfor, nitrogen svovel, og Karbon, Oksygen, Hydrogen. Og i enkelte andre 
sammenhenger kommer jern, kobber, metaller og mineraler inn ellers som biologisk forklart. 

 Mengder og villskap. 
 Slik det ikke er spesiell orden til å begynne med ved partikkeldannelser i rommet, så vil disse 
etterhvert samles i mere ordnede og balanserte forhold som vi kaller orden, som gass-skyer, som faste 
former, væsker og gass, og som organiske og uorganiske forbindelser. Også dette virker ganske vilt 
organisert fordi de klumper seg sammen i mer jevnt fordelte mengder av de forskjellige stoffer. En 
del av disse vil grunnet overflatespenninger skyve hverandre unna hverandre, mens andre vil danne 
grupper, krystaller, ion-forbindelser og kovalente bindinger, metallbindinger, også videre.  

Når trykkmengdene blir større vil de tyngre stoffene tvinge seg inn mot sentrum. I andre mere 
ensartede mengder som hydrogen og helium-gass-skyer så vil mengden gi et enormt trykk til slutt i 
sentrum av opphopninger, og vi får da tilfellene der disse sitt innerste antenner på grunn av trykk-
varme og friksjon, der elektriske ladninger og lys, radiobølger opprettholder en dynamisk effekt av 
fisjon, fusjon som soler. Omliggende gass-skyer vil kunne danne planeter, steinplaneter, is-planeter, 
gass-planeter, og om så flytende planet-masser. Her er vann, flytende nitrogen eller metan eksempler, 
mens steinplaneter stort sett har lavamasser, glødende steinmasser. Flytende steinsmasser gjør at 
tyngre grunnstoffer kan spalte seg ut og synke dypere inn mot planetsentrene, mens de lettere 
grunnstoffer fordeler seg oppover.  
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Det er færre av de letteste stoffene så mengder av slikt blir gjerne med i de samme 
malstrømmene som danner skorper vi kaller mineraler og fjell når de øvre lagene kjølner og størkner 
på overflatene til planetene. Men om disse planetene har atmosfærer vil vind og smeltende masser, 
også slik som vann, erodere fjellene til sand og leire, og disse er grunnlag for jordsmonn straks 
kombinasjoner av organiske forbindelser kan dannes av de samme stoffene. Og det er det ofte 
mengder av der vann og lava, vann og temperert klima finnes på en planet.  

Organiske forbindelser oppstår som selektive molekyler og molekylkjeder. I forhold til en 
mengde andre grunnstoffer og metaller, som inngår i de bergarter og lavastrømmer som vi har, så er 
disse for aktive i lava og for passive i bergarter til å danne gode sikre utvekslingsmuligheter for 
informasjons-signaler som skiller seg ut. Hos de lettere og enklere organiske molekyler på overflaten 
vil det være forbindelser som er veldig lette og aktive, og som er fotogene, det vil si de reagerer og 
ender vridningsmønstre og krumninger på seg om de får varme eller lys.  

Her er de karbon-hydrogen-oksygenforbindelser, sammen med fosfat og enkle sukkerstoffer 
de beste på mange slike forbindelser, og som kan endre virke-effekt ved at de hele tiden vrir på seg 
med temperaturer. De kan også lett danne forbindelser i stor mengde, som kjeder, lange 
molekylrekker, og slik danne sukre, fettstoffer og proteiner av mer avansert grad enn det lava og 
saltvann danner. Ur-atmosfæreforhold med metan, ammoniakk og karbon-di-oksyd, vil med støv og 
lyn i atmosfæren kunne danne mengder RNA og DNA arvestoffer. Også blåsyre, HCN kan ved selv-
reaktivt danne en 2-3 av disse fire grunnleggende DNA -arvestoffene. I lava og saltvann som møtes 
kan faktisk alle dannes i store mengder: RNA, DNA, sukre fosfater, fettstoffene som celle-kuler er 
dannet av, sukkerstoffer av flere typer enn ribose og de-oksy-ribose, og en mengde protein-dannelser.  

Slik sett er det ikke rart at tanken på at livsorganismer oppstår fra dette ved lava og saltvann, 
ved ur-atmosfære og ved undersjøiske vulkan-kjegler. Vi vil med litt drahjelp av spesielle 
miljøbetingelser få viktige aktører som selektivt vil gi spesialiserte mekanismer, eller mer dynamisk 
kontinuerlige feltforbindelser av partikler som gir kompliserte synteser og spaltninger av mer 
avanserte slike koblinger eller mikroorganismer.  

Her er det grunn til å se forholdet mellom mineraler og ur-bakterier, ur-sopp, amøber, 
flaggelatter, som inngangen til livs-rikene, så lang vi står tilbake med kun de fysiske lover i naturen 
eller med de muligheter som differensialkraften åpner for. 
 
 2 tidligere problemer for grunnstoffer, for partikler, er her blitt borte. Det ene er den 
aktive virknings-mengden til partikler. Den andre er den selektive funksjonen de har, utvalg og 
valg, og slik den logiske selektive funksjonen de har. Selektivt, aktivt virkende partikler, fysisk, 
som følger opp de fysiske lover. Dette er en tredje løsning, og som stemmer med kjemien og 
fysikken og kvanteverdiene, eventuelt balansene i kvark-fordelingene.  
 

Til slutt har vi de utvekslende funksjoner som vi kan kalle partikler og mot-partikler og kaos 
og kosmos-vekslinger som teorier og praktisk observerte eksempler som også er forklart med 
differensial-kraften. Vi finner her at like mengder energi fungerer balansert i utvekslingene, en 
konstant energi i felt og partikler, men som i kosmisk og partikulær forstand viser at det er mer drift 
og betingelser som virker rundt som årsak til for eksempel galakser dreininger og partiklers oppførsel 
lokalt.  

I utgangspunktet har differensialkraften en åpen løsning for disse betingelsene, der rimelige 
og logiske forklaringer finnes. Lokalt for partikler som balanse-sentre i kraft-mengden som ikke kan 
forlate miljøet sitt, og at det finnes motkraft til universelle storfelt som galaksedrift, og som derfor 
ikke har noe problem med driften av galaksedreininger. I et slikt virkende felt vil det være en rekke 
forskjellige eksempler på gravitasjonsfluks og gravitasjons-bølger. 
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 Differensialkraften viser hvordan felt og sorte hull fordeler feltstyrkene. Eller når større 
mengder masser kommer sammen eller virker på hverandre og når de spaltes opp i mindre mengder, 
og når hastigheter øker og avtar for masser og deres størrelsesskyld i romslig størrelse og i felteffekt, 
gravitasjon. Også tidsendringsmåleskala. Den forteller hvorfor massens treghet og tidsforsinkelsen 
oppstår, og at alle disse effekter, akselerasjoner, tids-forsinkelser og treghet er proporsjonale og i 
balanse energisk.  
 Herfra er det grunn til å ta opp de organiske forbindelser retning mot livsformer som kan dele 
seg eller ha kjønnslig virkninger  
 

Gravitasjons-spøkelset! 
 
Som utvekslingsvirvler, slik som kule-formede partikler i samme trykk-lands-skapet så vil 

disse ut fra sin mengde, størrelse ha samme trekk-kraftlinjer balansert som likedan graviterende 
virkning i alle retninger i rommet. Men i det de er i nærhet til hverandre vil den samme kraften de 
trekker med, altså virvel-linjene inn i det balanserte objektet dannet i samme trykk-kraft, også da 
selvfølgelig ha samme trekk-kraft mellom hverandre ut fra denne samme styrken. De vil trekke med 
den samme rom-trekk-kraften mellom hverandre, slik at det blir en dobling av samlet trekk-kraft 
mellom dem enn det som de normalt trekker på i rommet ellers.  

Det er dette Einstein sa var dobbel så stor trekk-kraft, eller gravitasjon mellom objektene og 
som han mente matematisk var logisk av en eller annen grunn. Altså at de trakk på hverandre med 2 
g, og med den normale akselerasjons-halverings-avstandens firedobling av kraft-hastighet. At dette 
er logisk, matematisk geometri og bevegelses-summer, så her må det være en mulig logisk energi-
utveksling.  

Denne summen virker slik i differensialkraften, som i et lokalt jevnt trykk der det dannes 
utvekslingspartikler slik vil følge denne virvelutvekslingens normalgang som gjør at feltrommet rundt 
og objektet må fordele balansemengden av feltlinjeenergier. At om objekt-massen øker så minsker 
totalen da noe fordeles tilsvarende ut i rommet rundt objektet da de er konsekvens av samme trykk. 
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Grunn-stoff-listas teoretiske grunnlag 
Jeg legger herved differensialkraftens og dens funksjon til grunn for oppstandelse av partikler 

og deres virkninger som selektive funksjoner og forklaringen til dette i skriftet inn som grunnlag for 
hvordan og hvorfor partikler oppstår spesielt rettet mot lyspartikler, protoner, nøytroner og elektroner, 
og hvorfor vi har andre beslektede partikler til disse, samt hvorfor det dannes likedanne mot-partikler 
antipartikler der hastighetsløkkene eller utvekslings-virvlene under et vanvittig trykk i rommet gjør 
at det dannes skarpt adskillelse mot et partikkel i forhold til romfeltets strømningsretning, 
gravitasjons-rommet, og at tross dette at slike effekter frigjøres mellom partikler som møtes. 

 At balanseeffekten bevegelsesenergien i rommet tvinges til utskiftning på stedet, er også 
grunnen til hvordan kvark-dannelser og sammenføyning av disse igjen skjer slik vi eksperimentelt og 
deduktivt har påvist. Delingen kommer her ikke ut av den isolerte balansetilstanden på stedet grunnet 
samtids-balansen. 

Forklaringen passer både til den gamle og nye beskrivelsen av SI-enheter 2017 og nye 2019, 
hvilket kan beregnes og demonstreres deduktivt. 
 Partiklenes selektive funksjon i balanseutvekslingen med gravitasjonsrommet gir de logiske 
funksjoner til kraftvirkningene til partiklene. Elektrisk og magnetisk feltstyrke, burde omdøpes til 
elektrogravitasjon og magneto-gravitasjon og likedan anti-elektro-magneto-gravitasjons-partikler, 
slik at alle forholder seg til gravitasjons-balansen, men at deres årsak til kraftstyrken i rommet er 
produsert med alle deres forskjeller av differensialkraftens differensial-funksjon for balanserte, jevne 
og ekvivalente felt-styrke-funksjoner. 

Forøvrig vil den samme funksjonen og forklaringen fysisk sett dekke alle balanseenergier som 
finnes slik som en universal relativitets-teori som dekker både den singulære og den generelle 
relativitets-teori og de felt-lovene for elektromagnetiske felt, gravitasjonsfelt, kjerne-feltkreftene, og 
trykkforskjellen mellom disse styrkene og den nøytrale enorme felt-styrken til rommet rundt 
objektene. Her er feltstyrken og dens likedanne endring begrunnelsen for at et gitt begrenset rom med 
samme funksjon, og et uendelig ett som ikke kan vokse mer gir de samme fysiske lover. 

Min forklaring av årsakene til de som følger etter Newton og deres oppdagelse av grunnstoffer 
og kraft-modeller, lover her, gjelder for Leibnitz, Lavousier, Dalton, Gauss, Weber, Ohm, Faraday, 
Maxwell, Lorentz, Planck, Einstein, Bohr, Dirac og Hawkings modeller. 
 

Hvordan og hvorfor de oppdaget det de gjorde: 
 

Først og fremst en innskytelse som er viktig. Da et elektron kan ha forskjellig energi, så vil 
planckverdien variere med dette. Det eneste som kan garantere en viss fastere planc-verdi er 
overgangen mellom lys og elektron-energi som skjer ved cirka 521 Mega-elektron-volt, altså 
dannelsen av elektronet. At trykk kan gi forskjellige frekvens ved ulike stadier er mulig, men ut fra 
samme gravitasjonsmiljø vil dette stort sett måles rundt denne verdien. Så langt er det ikke noen annen 
tilstand som kan gi en fast elektronverdi!  

Vi kunne brukt en gjennomsnittsverdi for alle elektroner i en masse, og vi kunne ha brukt 
elektronet til alminnelig hydrogen. Eller en fast isotop som 1/8-del av et elektronskall, eller 
ytterskallets ene elektron. Dette blir neppe eksakt. Vi kunne også sette opp en middelverdi for hele 
massen og elektronmassen i forhold til dette og beregnet et gjennomsnitt for et elektrons verdi. Her 
kunne alle isotoper og grunnstoffer blitt benyttet totalt. Men det gir heller ikke riktig elektronverdi 
for alle skall. Et elektron derimot vil tvinges til å tilpasse seg et svært nøyaktig tall når alt er i balanse 
i samme jevne gravitasjonstrykk.  

Forskjellen vil vises ved kvante-verdiene. Her kan dert lages et e-volt-snitt. Jeg går ut fra at 
de benytter plancken ved lys-elektron-overgangen. Plancken er her lik elektronets energi. Men samlet 
i utvekslings-kulens form. Derav sikkert planck-diameter. Lyset må selv ha en slik planck-verdi, men 
hva den minste slik skal regnes som kan bli spekulasjon om hvor nivået til beslektede partikler 
befinner seg og om det egentlige er det samme som lys i egen utgave. 
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 De gamle modellene følger med Newtons 1-4-16-64-fordelingen av halvering av kraft eller 
dobling av dette, og videre det samme da for dobling av fart med kvadrert kraftstyrke eller 
bremselengde med de samme tallene. Leibnitz eksperimenter med rotasjonskraft, for eksempel et 
spinnehjul, møllehjul, sving-hjul, ville slik vise det samme. Leibnitz hevdet derfor at dette gjaldt alle 
lover, ikke bare Newtons. Men alle i universet. Dette måtte bety en kraft og en motkraft i helheten. 
Men det betyr at Leibnitz allikevel ikke visst hvordan og hvorfor virkningseffekten kunne dannes 
slik. Han har ikke noe sikkert utvekslingseksempel. Energi-kilder for virkning eller styrke, noe heller 
ikke den senere historie har hatt. Alt dette krever balanse eller likevekt. 
 Faraday, Maxwell, Weber, Gauss, kommer frem til de samme tall som Newton ved testing. 
Lys og varme, likedan et stykke på vei, men lys og energi i forhold til masse viser problemer. Og et 
av disse oppdages av Einstein med en ufattelig masse-endring ved høye hastigheter. Også at massen 
blir lavere enn beregnet når masser kommer sammen. Energien blir merkelig nok likedan. Noe som 
kan sammenlignes med planckmasse.  
 Men da Einstein, Bohr, Schrødinger og Dirac ikke kan forklare hvorfor heller ikke Hawking, 
så blir den nye faktoren i gravitasjonsloven ikke nok til å forstå hvorfor og hvordan med ekvivalente 
energimasser og relative bevegelser i rommet. Selv om Einstein, Dirac og Hawking kunne beregne 
disse godt.  
 Når Bohr finner ut av fordelingen av elektroner i skallet ut fra 4-regelen i verdi ved base og 
syre fra tidligere kjemi, så sammenligner han med Newtons kraft-mengder også. Og dette blir 
bekreftet ved eksperimenter da og siden. Bindingsverdien der må derimot schrødinger og Dirac inn i 
bildet, altså kvanteverdiene Bohr snakker om ut fra Einsteins kvantesprang, utsendte kvantemengder 
og opptak av disse.  

Hawking påviser at energi-sammenheng hos partikler og store energiendringer som i sorte hull 
fremdeles stemmer med gravitasjons-lovene til Einstein for form og fysiske lover slik at den generelle 
relativitetsteorien også blir gyldig i den store sammenhengen, kosmos, synlig univers, samt for 
kvante-energi som Hawking-stråling med mer.  

Men så kommer det krefter inn i bildet ved ekspansjon av masser som tenkt big-bang, eller 
ved snurringen til galaksemasser, og ulike fastholdelsesgrep rundt de store galaksene. Hva er dette 
for krefter? Disse er ubegripelig sterkere enn det vi kjenner til for noe. Her trengs en egen forklaring. 
Jeg mener dette skyldes de kryssende fekts motkraft til ekspansjonen, og dreining som balanse i denne 
utvekslingen.  

Ellers er trykkfastheten i rommet såpass at det krever en energi-forklaring for det rommet vi 
alt har gravitasjonsforklart. Det er her mørk energi og masse kommer til som et teoretisk utkast, uten 
noen kjent form for partikkel eller energi, hvor man tror mellom 20 og 95 prosent energi ikke er 
forklart. En tykk fluks-masse, en slags plasma. 

 Det er jo likegyldig hvordan vi snur på formelen E=mcc, for om vi setter t-temperatur, t=tid, 
m=masse, c=lyshastighet først som hva vi mener vekten skal legges på i den samme energi-
konstellasjonen. Drivkraften er fremdeles den samme romtid-energien, men som kan suppleres med 
en utvekslingskraft. Kraft er lik motkraft betyr bare at hver side av utvekslingen gir ekvivalente felt 
der preferansene er indikasjonen på graden utveksling. 
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Trykk-balansen 
 

Trykk-balansen er satt mellom felter som gir trykkturbulensen i vårt kosmiske felt som er 
utjevning mellom omliggende kraft og mot-kraft-felt. Dette betyr at det er samme trykk-utjevningen 
som ligger over partikkelfelt-fordeling og anti-partikkel-fordeling. Det er også årsaken til at nettopp 
partikler og anti-partikler kan oppheve hverandres virkninger der samme energien nå finnes som et 
jevnt gravitasjons-felt-trykk. Det vi kaller rommets nøytrale eller gjennomsnitts-trykk, en balanse i 
forhold til partikkel-felt-effekter ellers. 

At krumningen skyldes en del av en større utvekslings-retning, og som igjen gir mengden 
partikler som er utjevningssirkulasjoner mellom feltene, men som fordeler sin energi over partikkel 
og romfeltet ellers og slik kan innta alle de forskjellige kombinasjoner av splittelser og 
sammenføyninger så lenge de ikke forstyrrer de omliggende felt. Det jevne trykket i vårt felt besørger 
at det blir stor utjevning i og mellom partiklene, og deres feltutveskling virker som logisk selektive 
feltenergier i gravitasjons-strømmen, trykkfeltet de er dannet i.  

Disse kan samle seg og splitte seg opp ut fra balansen lokalt, men vil også da under samling 
og splittelse fordele energien sin mest mulig balansert med omliggende felt. Dette er det som skjer 
når to gravitasjonsobjekter smelter sammen, der massen blir mindre enn beregnet sum, men at feltet 
rundt har fått en økt masse-feltutvidelse som balanse-trykket til rommet. 
 Dersom det blir ubalanse i trykket mellom gravitasjons-rommet og en partikkel, vil dette 
kunne omformes til en ekspansjons-effekt av gravitasjonen som skal kompensere ubalansen gjennom 
det omliggende trykket til gravitasjons-feltrommet som trykker innover mot balanse-partikkelen. 
Dette virker nå som det elektriske feltet som vil sprenge seg utover fordi det er nå virkende for 
eksempel som et elektron som er lettere enn en balansemasse slik som et nøytron.  

Den lettere trykkmengden blir skviset utover, og elektronpartiklet eser ut i volum. Samtidig 
er gravitasjonstrykket for sterkt til å akseptere at den lille energien til et elektron skal få lov til å 
ødelegge balansen som romtrykk-energi. Gravitasjonstrykket kompenserer dette tilbake. Det er ikke 
akseptert at det skal bli mer masse på et sted som alt er i balanse, og et overtrykk møter straks 
motstand. Dette utjevner det elektriske feltet, og sprer det, men gravitasjonen opptar denne energien 
og bender denne innover igjen mot objektet som ekspanderer.  

Det dannes en turbulens som godt kan sammenlignes med en slags gaussiske proporsjoner, 
punktflater, eller som Einsteinsk ville bli kalt rom-geometrisk. Denne turbulensen av overskudds-
energi fra elektrisk feltekspansjon som blir stoppet og utjevnet av gravitasjonen, som ikke aksepterer 
at balanserommet endrer seg, uten at det er avsetningsforhold av tilsvarende manko i nærheten eller 
over en lengre avstand, slik at dette kan omsettes som en lyspartikkel, tap av energi for elektronet, vil 
nå erstatte den tapte massen i balansepunktet til elektronet, eller utvekslingssenteret, slik at elektronet 
beholder sin energi.  

Nå vil denne bøyningen innover mot partikkelen igjen også oppleve turbulens da det 
fremdeles er nok av gravitasjonsenergi i objektet. Det dannes turbulens også med jevne mellomrom 
ut fra trykket utover, slik at det oppstår en utveksling av likedan energi-utveksling langs den utgående 
retningen på den elektriske felt-effekten. Gravitasjonen vil nå, også som magnetiske omsetnings-felt 
virke innover mot objektet igjen, samtidig som det er utveksling loddrett innover igjen mot det 
elektriske feltet som et felles arbeid mellom elektrisk energi omdannet til gravitasjon som ved 
bøyningen innover danner seg om til et magnetisk felt.  

Magnetismen er gravitasjonsfeltets struktur i det det erstatter det tapte på vei utover med lik 
mengde magnetisk, eller gravito-magnetisk effekt innover igjen slik at elektronet fortsatt beholder sin 
opprinnelige energi som et masse-balanse-energi-partikkel i romtrykket. Gravitasjonsstyrken er for 
stor. Dets nøytrale utjevnede trykk innad i seg selv, virker slik nøytralt uten masse-dannelsespartikler 
slik at det virker partikkeltomt.  
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Kun om en partikkel dannes, eller kommer inn som lys eller masse-partikler vil vi merke at 
det er en formegenskap tilstede i rommet, slik som lys i forhold til absorbert lys som mørke og lyse 
områder av stoffer, energier. Vi merker ikke alt, slik at rommet kan virke tomt selv om andre energier 
passerer gjennom oss eller forbi oss. Syn og hud, nerver, vil bare oppfatte det som ligger innom 
følsomhetsområdet, absorbsjonsområdet til en sans eller et instrument. Rommet virker slik som et 
negativ av det vi kaller virkeligheten.  

Det er et utrolig massetrykk som virker nøytralt balansert uten partikler men med jevne 
mellomrom er det utvekslingspartikler som tilsvarer balanserommets trykkendring, eller som 
balansepartikler, forsinkelse av feltet som hastighetsløkker, massekraft. Nå vil dette da virke som at 
partikler er tynnere bobler i en tykk strømning ikke så ulikt boblene i en kjele. Med likt trykk vil 
boblene ha lik størrelse og hastighet.  

At bare en tynn del av gravitasjonstrykket danner rompartikler med i en balansert 
trykkstørrelse som er i forhold til romtrykket og med en tenkt jevn fordeling, men som ved utjevning 
mellom romtrykkets felt og partikkel kan danne større opphopninger ut fra hvilken inn og 
utstrømningseffekt partikkelbalansen har, slik som når partikler samles og spres, og da kompenserer 
dette med romtrykket i omvendt grad. At blir partikkelsummen mindre i masse så kompenseres dette 
med at romtrykket rundt har økt tilsvarende.  

Gravitasjonen sørger slik for at den motarbeider ekspansjonen til elektronets elektriske 
feltekspansjoner, og danner slik en sirkulasjon eller turbulens som gir gradvis likedan effektutveksling 
på vei utover slik at lik mengde energi kompenseres i den avstanden samme energi i forhold til 
gravitasjonstrykket dannes som. Dette medfører at det er kvoter av energiforvandling på stedet slik at 
om energien til elektronet er høyt, så vil det bli kortere kompensasjonsavstand for utvekslingen av 
samme energimengde i forhold til gravitasjonsrommet rundt som er enormt, og da blir det kortere 
frekvens-lengder.  

Om det er lavere energi så vil samme frekvensmengde for kompensasjon gi lengre 
frekvensmengder. Dette virker både rudimentært hos et elektron og utover fra elektronets overflate 
eller dens indre form. At det er en sfærisk frekvensvirkning av energien som tilsvarer elektronets 
energimengde. På lengre avstand vil feltstyrken til andre objekter og til krumningsbaner i 
gravitasjons-rommet ha en slik styrke at det spiser opp denne effekten samtidig som at denne energien 
proporsjonalt nå er fordelt over en liten faktor av dreining av feltutvekslingsrom i retning av 
elektronet som er et utvekslingssted for balansen i rommet.  

Om frekvensen er lavere så vil denne dreiningsfaktoren avta i samme grad. Som lys er det 
samme fenomen gyldig for lysfrekvens og lysets elektromagnetiske funksjon, som avtar og øker som 
kompensasjon mellom magnetisk gravitasjonsvirkning, og elektromagnetisk kompensasjons-
avstander som frekvens.  
 At gravitasjonstrykkrommet virker som et negativ av hva vi oppfatter dette som spiller ingen 
rolle. At det er omvendt at rommet er tungt og at vi og partikler, objekter er lette. Det blir det samme 
som på negativet og positivet til et fotografi, eller hvilke som helst effekter der balanser i bevegelser 
allikevel er likedanne som energiretninger og former. Virkningen blir jo akkurat den samme 
matematisk-geometrisk og som styrkeforskjeller. Men nå finnes det en uendelig energi å ta av i 
motsetning til ingen trykkenergi. Ingenting. Men at noe er der. 
 Det kreves omfattende forsøk og modeller her for å bekrefte og rette opp hvordan turbulens-
balansen foregår, og likedan at det danner grunnlaget for de elektriske motstrømmer i materialer på 
grunn av samme trykk-styrke fra rommet. Dette er fremdeles et gravitasjonstrykk eller 
differensialkraftfunksjon som slik fungerer lignende eteren som en oppbevaringsboks av trykk overalt 
som besørger balansen i en uendelig eller begrenset verden. Men til gjengjeld gjelder de samme 
lovene videre som de einsteinske, slik at det gir forklaring til at vi har begynt å beregne dette på riktig 
måte via gravitasjons-teorier og elektromagnetiske teorier og kjernekreftenes balansebindinger.  
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Det er bare funksjonen vi ikke tidligere har forstått. En enkel logisk funksjon for romtid-
energi-utvekslingene og dens balanse. Eteren spesifiseres langt mer som en livskraft eller bevissthets-
kraft uten funksjonsforklaring, og samtidig ikke forklarer så mye av masse-utvekslinger fysisk heller. 
Funksjonen til kraften er heller slik at bevissthetspreferanser og fysiske preferanser dannes som 
avkom av kraftkilden. Først da gir eter og gravitasjon samme mening, årsak og virkning. 
 Det som gir det værende forskjellen som egenskap i alt, som grunnfunksjon i alt, en forskjells-
natur som blir forskjell fra seg innenfor et gitt volum og balanse-mengde av styrke og form. En total 
gitt energi som utveksler. 
 I balanse med en atomkjerne så har de samme innstillingsforholdet mellom elektron-baner 
eller elektron-energier det samme å si for hvilke kvantefrekvenser som oppstår i dette skallet, dets 
bindingsenergi i balanse med andre partikler kjemisk, og hvilke frekvenser de da gir ut ved gitte 
energimengde-påvirkninger eller som vibrasjons-energi og friksjons-energi.  

Denne kvante-energimengden og kvanteenergien er det som gjør at astronomer kan kartlegge 
verdensrommet og finne stoffene i andre galakser, soler og kloder gjennom strålingsenergiene som 
har til dels intakt informasjon med seg som tilsvarer de kvanteenergier vi har i partikler og stoffer her 
på jorda. Vi oppdager frekvenser som ligger utenfor det kjente området også, slik at vi ikke vet hvilke 
former for masse eller energikilde vi snakker om.  

Sorte hull har slik sett vært et problem å tolke energiutvekslinger i, men blir stadig bedre 
kartlagt. Og vi finner jo det samme i energimettede områder, såkalte lyse hull som nekter å ta i mot 
energi og reflekterer alt lys likedan som sorte hull absorberer alt lys. Balanse-energiene forklarer 
bedre hvorfor tilstandene oppstår. 
 Dette er grunnlaget for å kunne observere gravitasjons-forskyvninger og stofftyper, samt 
temperaturforskjeller til exo-planeter, og sorte hull som er dekket bakenfor annet synlig forstyrrende 
lys. Akselerasjonsberegningene viser da slikt. Og det er her Einsteins gravitasjonsligninger og at 
e=mcc kommer til den største nytte for sammenligninger ved siden av en relativ konstant lyshastighet 
i forhold til gravitasjonstrykkrommet. Også hastigheter og retninger blir slik avdekket, og en vil 
kunne stille en observasjon på nøytralt nivå i instrumentet og se rødforskyvning og blå-forskyvning 
og slik avgjøre om avstanden blir mindre eller større mellom objekter, slik som oss selv i forhold til 
objektene vi finner. 
 Svekkelse av bølgelengden er også det som forteller oss om objektenes vei og gravitasjons-
bølger for størrelse av masser som sammenfaller so i sorte hull. Teknikken blir brukt for å finne den 
lille forskjellen som gravitasjonsbølger forårsaker i målingene. Og samsvarer med Einsteins 
forhånds-beregnede ligninger for slike. Slik som når nøytronstjerner kolliderer og viser at 
gravitasjonsbølger og lys har samme hastighet, noe vi ante gjennom beregninger av lys, og måne-
posisjon i forhold til gravitasjons-endring på jordoverflata. Denne var man litt usikker på. De ligger 
for nære hverandre. Men når avstanden er millioner eller hundretusen lysår unna oss og de kommer 
likt frem er tvilen omtrent borte for godt. 
 Det er noe med gravitasjonstrykket og lystrykket, der lyset oppfører seg lignende i frekvens 
som elektronet. Men på vei gjennom gravitasjonstrykkrommet sp balanseres dette jevnt med inn og 
utstrømning av gravitasjon som balansert, et mer nøytralt trykk som likevekt, og som en langt mer 
utspredt, lignende en forplantningsbølge med konstant hastighet ut fra gravitasjonstrykk-
sammenligningen som et måleinstrument ville observert. Allikevel vet vi at hastigheten og frekvensen 
endres med gravitasjons-trykket, men frekvensøkningen forteller også om tilsvarende øket potensiell 
bevegelsesenergi, slik at en samlet bevegelses-energi-sum er konstant.  
 Nøytronet ligger akkurat på trykkbalanse-grensen som det største tillate trykkpartikkel i rom-
balansetrykket. Men det er også ekspansjonsfungerende, men trykket er for stort. Samtidig virker 
gravitasjonens ekspansjonstrykk sterkere slik at det siver et overtrykk inn mens det kompenseres av 
en økning av balansevolumet, altså også romgravitasjonsfeltet rundt som utveksling med nøytronet.  
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Etter 13 minutter popper nøytroner i vakuum som er for seg selv som popcorn og fordeler seg 
som en minstegravitasjonspartikkel, et elektron og et mankonøytron-ubalanse som et proton, som nå 
inntar den bevegelses-hastighet og bevegelses-avstand mellom hverandre som er en mer stabil 
balansebinding som lettere kan reguleres etter trykkforholdene. Omtrykket eller energien som er 
tilført er for sterkt skytes elektronet og protonet fra hverandre.  

Dersom ikke vil de danne et hydrogen. I visse tilfeller om trykket for balanseutjevning i 
forhold til rommet er for svakt vil de kunne føres sammen igjen. Det betyr at om det er store 
trykkmasser så vil disse kunne klemmes sammen til nøytroner igjen som i nøytronstjerner. Om 
energier er i høyere dimensjonsmengder enn det vi ser i de største galakse-hull vi kjenner, så øker 
sjansen for at de mindre partikler i atomet sammensmelter på ny måte og danner nye energi-ringer, 
og mulig en annen vibrasjonsskala enn vi er vant med fra det vi har oppdaget.  

Her er det blitt nevnt ulike plasmatilstander som fullt mulig kan ekspandere igjen som et 
overtrykk av romtrykkmetning, lignende slik galaksenes sentrum av store sorte hull skyter ut nye 
dverggalakser fra polområdene. Hawking-strålingen er et eksempel på omdannelser av de sorte hulls-
massenergier til partikler på vei ut igjen og der e=mcc, og gir beregninger som kan samsvare med 
Einsteins generelle gravitasjonsteorier og den generelle relativitetsteori.  

Mens atomer og elementærpartikler her som sprenges innenfor balansetrykket til et avsatt 
balanse-utvekslings-sted som virker isolert i rommet for partikkelen der vi får en tredeling av 
partikkelen som ikke kommer seg ut av sin gravitasjonsstrømningsvirvel, og må smelte sammen igjen. 
Og det er helt klart at denne turbulensen ikke virker likt med de vanlige lovene, fordi vi nå som et 
slikt balansert system like godt kunne sammenligne dette med balanseforhold mellom masser og 
elektromagnetiske legemer på jorda som er innenfor et isolert system, altså mellom kaos og kosmos-
tilstander i været likt som det samme i kvark-fordelinger som er tvungent inne i et isolert område.  

Å beregne hastighet og retning samtidig på disse, eller felteffekt og retning samtidig uten at 
vi påvirker energiene deres er Heisenberg-problemet, ikke mulig å forutsi med så små og påvirkelige 
partikler og feltenergier. Det er bare balanseenergien vi kan være sikre på. 
 Når vi tar hele det kjente kosmos må vi inn med utvekslingsmotkraft-feltene som årsak til 
rotasjonsdriften til de store galaksene mens de samtidig beveger seg med lyshastigheten, altså om 
dette stemmer. Fordi det kan ikke den kjente gravitasjonskraften forklare. Men det kan 
differensialkraften. Kosmiske galakser er ikke noe i forhold til den egentlige trykk-kraften, som 
absolutt uansett nivå det sammenlignes med.  

Vi har med tiden forstått at bevegelse og balanse følger hverandre proporsjonalt og i likevekt 
så langt, og det samme gjelder for de kosmiske feltbanene. Derfor er det sikkert at kosmos går 
gjennom et utvekslings-landskap. Sin motkraft. Variasjoner tilsvarer forskjellen i driften og massene 
til de omliggende felt kosmos går igjennom. 
 Utvekslingsenergi mellom felt a og b gjennom felt c vil kunne danne hastighetsløkker lignende 
partikler ut fra balansen som skal til for dette, men fremdeles være bundet til denne utvekslingsbanen 
mellom a og b, selv om den har dannet en hastighetsløkke inne i felt c sitt dominans-felt. Men når 
balansen krever dette og virker kompenserende så kan disse hastighetsløkkene erstattes av strømning 
og motstrømning i felt c som anti-felt og felt som retter ut feltenergiløkken til a-b-utvekslings-
energien. Altså en balansetrykkutjevning. Men da gjennom å oppta denne energien i felt c.  

Det vil virke som at forskjellen mellom felt a og b klekker ut partikler i felt c sitt 
strømningslandskap. Gjerne som lystrykkvirvler som har radiert forplantning gjennom rommet med 
et sentrum for utveksling vi godt kan kalle kvantebalansen til partikkelen. Nå strekker energimengden 
seg ikke lengre enn at gravitasjonsrommet merker dette som et overtrykk og vil da bremse ned denne 
ved at lys-partiklets feltlinjer krummer innover fra alle kanter og danner en kule-form i 
gravitasjonslandskapet. Lyset har omdannet seg ved en kraftig oppbremsing fra å være en 
vertikalvirvling til en kuleformet rotasjonsvirvel med utveksling i alle retninger.  
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På samme nivå i balanse vil overmetnings-trykket skyve slike fra hverandre fordi de er nær 
bunntrykket, likedan som samme manko i nøytronets overtrykk-tilstand gir et proton der to protoner 
har mettet balansen og skyver seg fra hverandre. Om høy-trykket og lav-trykket inne i balanseområdet 
kommer sammen, dannes et nøytron igjen. Dette er styrt av balansebevegelsen som er balansetrykket 
i forhold til gravitasjons-trykkrommet rundt og energiene her. Krever a og b feltet at det må balanseres 
energi fra felt c til disse så vil det dannes motgående strømning i balansetrykket og vi får de 
tilsvarende antigravitasjonspartikler.  
 I korte øyeblikk kan en dobbelt-nøytron eller kvark-spalteprosessen finnes før de går tilbake 
til balanse-trykket med gravitasjonstrykket rundt seg igjen. Vi snakker om et sikkert mer enn 10 med 
30 0-er etter som høyere trykk for gravitasjonstrykket, eller det som tilsvarer at energien til 20 
nøytroner pr kubikkmeter rom skal tilsvare den størrelse av volum og energi som disse har. 
 

 Trykket i Rommet. 
 
 Vi oppfatter rommet som tomt. Men forskerne har målt at de store planeter og måner, og solen, 
har en gravitasjonskraft som trekker på hverandre slik at de skaper baner der planetene går rundt 
solene. Lokalt påstår vi jo at elektrisk positive og negative ladninger er sterkere enn gravitasjons-
kraften.  

Det går drøftelser, undersøkelser høyt og lavt, om slike felt tilhører en felles felt-kraft tross 
alt, og da vil elektromagnetiske krefter bety at det skjer noe lokalt med masse og energi som er i 
likevekt som styrke når alle målinger summeres, at gravitasjon og elektromagnetiske krefter er lokale 
utvekslinger av samme kraft, men de finner ikke en sikker formel for slike utvekslinger, eller sikre 
beskrivelser, annet enn at energiene stemmer med hverandre. Over lengre avstand er det altså 
gravitasjonskraften som dominerer, og spesielt mellom store legemer over avstand. Vi kan måle hva 
styrke elektromagnetiske krefter har og notere energimengdene.  
 Vi vet da hvor mye masse og hvor stor bevegelse, akselerasjon, som disse mengdene kraft gir 
på forskjellige masser. Dette kan allikevel ikke konkurrere med gravitasjons-massenes virkning når 
vi tenker på at månen, jorda, sola, opererer med trilliarder av tonn masse, slik som med jorda som 
beveger seg med 3 mil i sekundet med hele denne mengden, og allikevel holder solen jorden i en bane 
rundt seg grunnet gravitasjonskraften, det vi kaller en slags fall-kraft, tiltrekningskraft.  

Når i tillegg denne avstanden mellom jorda og sola er 15 millioner mil, noe som gjør at solen 
og jorden i mindre skala som vi kan bygge modell av, ser ut som små prikker med langs avstand i 
mellom, nærmest som fnugg i rommet, så betyr dette at kraften egentlig må være helt enorm. 
 I det absolutte trykket som Kamos, Forandringskraften har, differensialkraftens absolutte 
trykk, så skal dette egentlig være nesten umulig å tenke seg til og forstå. Men det som er sikkert er at 
utvekslingene i denne kraften vil skape en slags fortynning og fortykning av de mengdene som 
utveksler, altså sirkulasjonsstrømmer som fortettes og utvider seg igjen lignende virvler i vann der 
vann går inn og samme mengde vann går ut igjen av virvelen.  

I mellom de rette strømninger og slike utveklinger vil det virke som en turbulensforskjell i 
rommet som vi har lokalt rundt oss. Rommet har lokalt alle steder egne slike turbulenstrykk. 
Forskjellen i trykk mellom innkommende og utgående kraftmengde, vil slik virke som ett lokalt 
trykkspenningsrom som balanseres av trykkforskjellen mellom to andre trykk som bender på seg når 
sirkulasjoner foregår, og slike bøyninger kan foregå mange veier og er slik jeg ser dette en del av 
grunnen til at energi-rommet krummer seg. 
 Om vi tross at denne trykkforskjellen er liten i forhold til hovedtrykket overalt, så vil vi 
allikevel kunne tenke oss trykket som enormt. Antallet med få partikler i gjennomsnitt i rommet vil 
da vise en slags forskjell på hva denne balansen og trykket gir av energiforskjell som 
partikkelsirkulasjon i rommet.  
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Om vi hører at det kun er 20 kjernepartikler, nøytroner i hver kubikkmeter rom, så har vi en 
ledig plass som er for eksempel et 1-tall med 50 nuller bak som ikke er partikler, men er trykket. Dette 
lokale romgravitasjonstrykket skal da stort sett være tilsvarende høyt trykk i forhold til partiklene. 
Eksperimentell tankegang vil altså tilsi at trykket er så stort i rommet som forskjellen av energi dannet 
som partikler. Romtrykket er alltid allikevel i likevekt, også i utvekslingssoner, om vi følger viten-
skapens målinger og forandringskraften, differensialkraftens prognose. Dette kan vi sammenligne 
med aggregat-tilstander og temperatur. 
 Når vi smelter de hardeste stoffer med varme, så får vi flytende aggregat-tilstander og når vi 
øker temperaturen mer så går dette over i gass og ioner, og om det er høyere temperaturer så vil vi 
sitte igjen med bare partikler, og til slutt vil massene gå over i lys, og lys vekselvirker med 
gravitasjonen der tynnere og tykkere, sterkere og svakere gravitasjon, øker frekvensmengden til lyset 
som igjen betyr at massen øker og minker, slik at gravitasjonen tar og gir masse til lyset. Er det ro så 
har lyset høyest hastighet, men minst energi, mens er det trykkforskjeller, så øker lys-energien, 
massen. 
 Om vi skulle omsette romtrykket til temperatur betyr dette at vi ville få en lignende Celsius-
økning med 50 nuller bak som varmegrader. Bare eksempel. Men trykket ville være så enormt at alt 
vi ellers ville kalt partikler ville vært mulig virkende som en tyntflytende væske. Sagt med andre ord: 
Trykket ville virket partikkelløst, sterkt turbulent utvekslende, og samtidig ville vi ha en absolutt 
balansert likevekt her i følge energimål vi har gjort og som forandringskraften, differensialkraften 
tilsier at det er.  

I trykkforskjellene i rommet med likevekt så ville temperaturforskjellen virke som nær 0 
grader, en stabil og nesten vakuumvirkende trykksone som ikke viser uro eller forskjell, unntatt der 
det dannes objekter. Fordi mitt i denne massen som er flytende vil de nødvendige trykk-utvekslinger 
fremdeles foregå og vi får da forskjellen i trykk som balanserte virvler og kulepartikler, eller 
krumningsfelt inne i denne balansevæsken av masse. 
 Disse forskjells-gradene av trykk gir en ny og liketil temperaturskala mellom energiene som 
kan stemme med de proporsjoner vi finner mellom varme og kulde, eller frekvensaktivitet i partikler 
i rommet, i massene som er massen vi oppfatter, og som baner og opphopning av masser som i atomer 
og galakser. Allikevel virker altså rommet nesten tomt ellers. Denne likevekts-kraften i rommet ville 
vi jo ikke registrere. Men den ville virke som en kraft og motkraft for utbalanserende og utvekslende 
energier. 
 På dette nivået tar mye av våre målingsmuligheter som kg, amper, celsius, frekvenser slutt, at 
vi ikke kan måle stort mye av videre trykk-forskjeller. Dette må altså beregnes og testes på en annen 
måte. Vi kan si at gravitasjonsbølger og gravitasjonsfluks i rommet avslører en del om trykktilstander 
vi kan finne og som sammenlignet med masse og energi ellers kan virke avdekkende for en slik høyere 
romtrykk-kraft.  

Dette ville bety som ved fotografier med negativbilder, at trykket er omvendt av hva vi tror, 
at det er tomrommet som har det harde trykket og at partiklene er de fortynnende 
utvekslingssirkulasjoner i denne massen og kan ligne boblene i et kokekar. Bestemt trykktemperatur 
med like små spredde bobler i bunnen av kjelen eller i vannet.  

Selvsagt kan dette ligne en slags indeks-funksjon, men da partikler i rommet kan frigjøres 
gjennom små og store trykk slik at de kan vandre fritt i det lokale kosmiske rommet og virke selektive 
på andre partikler gjør at kun balansen mellom feltrommet og partiklene må tilpasses som balanse, 
og slik trekker seg sammen og utvider seg med like fordelinger av energi mellom feltet rundt og 
masse-samlingene.  
 Modellen til Differensialkraften, Forandringskraftens letteste fysiske fysikk og kjemi-
orienterte matematiske og geometriske bærende navn, som Kamos-modell for altet, får jo nøyaktig 
de samme konsekvenser som former og fysiske lover for energier innen alle fysiske felt slik som vi 
har funnet ved Einsteins relative og generelle gravitasjonsteorier, og feltteorier, og hans geometriske 
romtid-form som er ekvivalent med de fysiske lover.  
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Det er frekt og dristig å påstå at Differensialkraften er hundre prosent mens de andre teorier 

og eksperimenter er kun 99 prosent riktig, men hva skal man si når en finner en modell som til-
grunne-gir dannelses-forholdene til de samme former og lover. 
 Et slikt høyere flytende trykk som alt er balansert før utvekslingene skjer, og som er balansert 
gjennom utveklingene også, kan se bort fra avstander i rommet, fordi utvekslingene er balansert tross 
at det er dannet selektive partikler som driver i strømmene. Mot-partikler og parrpartikler og opphør 
og nydannelse av partikler kan slik skje både som Bohr og Einstein sier, enkeltvis og i parr.  

Parr tvinges frem i nesten alle tilfeller der partikler alt er balansert og vi forsøker å forstyrre 
eller splitte disse. Også kvantenergier eller kvarkenergier holdes på plass som energi, og vil ikke 
under et stort trykk virke mot Einsteinske relative forhold, men må ses på som at de er inne i en trykk-
likevekts-sone som de ikke kommer ut av. De rette retninger og de kurvede og vekslende former på 
partikler, vil oppføre seg slik som balansen tilsier at de skal gjøre.  

Ett balansepartikkel som splittes i tre kvarker vil tvinges til å rotere seg inn i igjen til at 
feltmassen har dannet samling igjen som den opprinnelige partikkelen, rom-energi-balansen, da 
samtidsutvekslinger med andre partikler ikke rekker frem og fordi lyshastigheten ikke strekker til 
som energiutvekslingen annet enn som den hastighet det er på feltkraften i kvarkene, og de må 
balansere med gravitasjonskraften rundt seg og med kraften til hverandre som betyr samling av felt-
energiene, der trykket er for stort til at det kan dannes bare vertikale virvler, men kuleformede 
romvirvler.  

Trykket er også så stort at mindre energier enn gjennomsnittstrykket til rommet vil spre seg 
ut mer lignende vertikale virvler, og virke forplantende gjennom store avstander som balanse-
utveksling. Balansen vil fordele seg med forskjellen i trykk-kraft som følger trykkhastigheten til 
gravitasjons-turbulensen, altså som viser at lys og gravitasjon har samme hastighet, da lystrykket ikke 
klarer å forsere gravitasjonstrykkets hastighet, som det er en feltenergi-forskjell i forhold til, og som 
de fleste aner som en felles kraft-årsak som vekselvirker. 

Turbulensen i rommet gir en viss gitt forplantningsbevegelse og hastighet gjennom 
gravitasjons-rommet, som forskjellen mellom de omliggende trykkfeltenergier som det kosmiske 
rommets drift-forskjeller i hastighet er dannet av. Jeg har tidligere vist til driftshastighetsforskjeller 
mellom selektive partikler og eventuelt bevissthets-preferanser, sanser og behov, sin tid med høyere 
refleksjons-hastighet har til å foreta valg mellom alternativer i den fysiske natur.  

Når vi klarer å holde på et bevissthetsbilde eller har øvd oss opp i et visst hastighets-arbeide 
kan vi lett klare å sammenligne innholdet. Et frosset bilde i forhold til bevisst sammenligning vil slik 
virke som en uendelighet hastighet i forhold til stillbildet, og mange valg kan gjøres. Skjer prosessene 
fortere og i større mengde enn vi rekker å følge med på, så blir bevisstheten forvirret. 

Den samme kraft kan også være grunnlaget for bevissthetens spesielle og logiske sammen-
lignings-prosess som egenartet feltformasjon der svarene er: Kjent! Ukjent! I sammenligninger av 
like og ulike som konsekvens av forskjells-naturens funksjon. Både kropp og sjel må tilregnes livs-
evnene, slik at vi forstår at ødeleggelse av hverandres organer er del av det onde selv, slik det religiøst 
utrykkes i mangel av sammen-lignings-grunnlag. Og som egentlig der dette er tydelig nok for oss 
alle. Fornuften destrueres i kjølvannet av lidelsene. Vi må ordne opp i dette. Her har ikke 
likegyldigheten noen plass. 

Dette skrivet, Kamos, Forandringskraften, Differensialkraften, om romtiden, energienes, og 
logikkens opphav, likevekt og balanse, som preferanseskapende og virkningsfulle for fysiske og 
bevisste systemer, fjerner mye av skille mellom grunnleggende religiøse systemer, teologi, filosofi 
og vitenskap, kjernen i tao og i buddhismen, det samme, og liketil alt fra sjamanismen til 
kvantefysikken, for hva som er virkende og gyldige oppgaver vi står foran, og en tilnærming mellom 
gruppene er nødvendig for å ordne opp i vår skremsels-propaganda til fordel for mange gode tiltak vi 
må sette på dagsordenen i stedet. Vi er faktisk i samme tilværelse, og den er så effektiv som det vi 
gjør den til. Vi kan klare dette. 
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Dette kraft-bildet har alle relative forutsetninger på en slik måte at hvilke som helst universelle 
modeller kunne vært lagd. Men som Einstein og i kvantefysikken må vi tilnærme oss gjennom 
undersøkelse og målinger. Lokale forhold viser nettopp at det kan være en utvidelse på gang, uten at 
vi vet om denne går i gjennom en virvelbevegelse eller fra et sentralt området i utgangspunktet.  

Poenget er at det vi kjenner er nok til å rekonstruere en hel del av tidens løp for utviklingsbildet 
til vårt univers, og astrofysiske målinger er en av våre beste metoder for å finne sammenlignings-
grunnlaget. I tillegg kommer snedige løsninger som å simulere små og store bevegelser, og slik finne 
feltvirkninger rundt en planet, eller resonans-felt i galakser som kan vise galakse-dverggalakse-
påvirkninger av stjerneformasjoner, og brede nok mål til å finne gravitasjonsbølger i rommet.  

At en bevegelse nær lyshastigheten for virvlende tonnasjer galakser ikke forklares ved 
gravitasjon eller andre kjente krefter, da ingen energi strekker til, og denne kraften ikke er slik som 
at det mangler 95 eller 30 prosent masse i rommet, mørk materie, energi, men at det er snakk om 
trillioner ganger høyere krefter for at utvekslingen skal skje, viser at det kun er en motkraft som kan 
dreie så raske tonnasjer galaksesnurr som i kosmos. Men dette klarer differensialkraftens 
strukturvirkninger. 

Nøytrino og lys-refleksjon 
 
 Jeg er ganske sikker på at nøytrinoene som lys og elektroner som energi tross alt er en trykk-
mengde. Styrke. Og denne trykkmengden forholder seg til gravitasjons-trykket i rommet på en 
bestemt måte ved endring av felttettheten til gravitasjonen hvilket betyr at gravitasjonstrykket må 
krummes! Altså presses sammen i en overgang som virker kontinuerlig styrkeendrende som en 
gaussisk logaritmisk lignende funksjon. Hos Einstein så er det ikke faste destinasjoner for slike, da 
han kan benytte hvilken logaritme-avstander han enn ønsker som lengdeforskjeller, enheter. Eller bare 
regne som han sier, men han benytter Gauss-trikset allikevel. Og Plancks-motstand og Lorentz-
ligningen som forsinkelsesgrad 1, enhet som hans egne forsinkelsesfaktorer blir endret av når vekt, 
hastighet eller flere objekter kommer sammen eller spaltes fra hverandre.  
 Nøytrino vil ut fra slik jeg ser dette bli liknende lyset som de minste typer enheter vi har, men 
de samsvarer så mye bedre elektromagnetisk balansert med gravitasjonsrommet, og er nok oftest svær 
små energier, fordi de merkes dårlig av instrumenter. Større objekter, større feltkraft, større 
energiforskjeller ville bli registrert kontinuerlig, også energi-økningen i kollisjoner som kan 
registreres. Når nøytroner deler seg i et elektron og proton så sies det at et nøytrino fra eller til, eller 
en lysstråle er eksempler på hva som avgis eller opptas ved reaksjonen. Et nøytron vi etter 14 minutter 
i vakuum deles seg, av seg selv omtrent, i ett elektron og ett proton. Dette betyr trykk-endring, i alle 
fall i fordelingen. Her er påstand eller måling at ved 13 elektronvolt så deles nøytronet opp. Dette er 
svært lite.  
 Lite nok til at det kan sammenlignes med forskjellen lys har når frekvensen øker fra 1 million 
hz til 1.000001 eller 1.000004 hz ved trykkforandring i gravitasjonsrommet. Poenget er at det ligner 
på trykkendringene i rommet til en viss grad. Og dette kan bety at utenom trykk-endringer i rommet 
fra gravitasjons-objekter generelt, så kan nøytroner være balanseutjevninger i trykk-rommet også, 
altså at gravitasjonstrykket kn produsere en jevnere balansesone for trykk-retninger, ved grensen av 
overgangstrykk, eller som balanse i det felles trykkendringsrommets trykk-bølger som alt er på gang, 
i bevegelse, men at fordelinger av styrkeforskjeller i gravitasjons-retningen gjør at det dannes jevne 
mellomrom mellom balansevirvler.  
 Om så betyr det også at det finnes mikroturbulens mellom motstanden bølgen har med annet 
gravitasjonrom og dermed gir ressonansmønstre, lignende regnbuefarger på såpebobler. Likt som en 
utskiftningsturbulens i en grensesone for trykkturbulensen grensefart, sammenlignet med lokal 
gravitasjons-mål, likt objekter vi har som vi definerer som enhet ut fra lengde og hastighet og energi-
mål her på jorda, en tenkt 0 verdi for energi, eller den realtive hastighetev vi måler fra anses som 0, 
og energiendring er lik gradene forskjell som registrerers som en viss enhetesstørrelse. 
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Hvite hull 
Hvite og sorte hull, hva løser dette, og er det mystisk eller logisk. Les debatt under hovedteksten og forstå 
problemet. Greit at de innrømmer det fysikere gjør, at de ikke har peiling.  
 

Om vi ikke vet hva det er som foregår inne i et sort hull så kan i alle fall ikke påstanden om 
at alle fysiske lover opphører tas på alvor! Bare en antagelse. Slik som de elektromagnetiske 
feltstrukturer, lys, gravitasjonsfeltstrukturer og kjernekrefter har strukturmønstre og der alle fysiske 
lover men med samme bevegelses-energi går over fra den ene fysiske loven til den andre fysiske 
loven men med den totale energien intakt, ala Hawkings generelle relativitets-teori, og Hawkings-
stråling, så er det fullt mulig at bevegelsesenergiene som fysiske lover i ny strukturformasjon finner 
sin balansegang med hva som kommer inn og ut av hullet.  

Massene fordeler seg jo over gravitasjonsrommet rundt slik at summen av energi som formen 
til hullet og dets gravitasjon er mindre enn normalt mens romgravitasjons-feltet tilsvarende øker sin 
energi som volum utover der gravitasjonsbølger utvilsomt tilhører balanseenergi-fordelingene utover 
i romtiden, rommet. En balanse kan erstattes av langt mere små energifeltenergiretninger og turbulens 
i rommet av slikt, men også som fordelte ulike eller likedanne hvite hull, det vil si energi som fordeler 
seg motsatt vei.  

Men tid-rommets energibevegelse viser et trykk eller balanse som ikke slipper denne hvite 
energien noe fortere unna så de danner da sine sirkulasjoner som rotasjoner lignende det sorte hull, 
elektroner og protoner gjør, men at vi her snakker om motsatte feltretninger i totalenergien og derfor 
kan sammenligne dette med antigravitasjons-partiklene. Om det er balanse i energiene i et relativt 
jevnt trykklandskap betyr dette at energidaler og energitopper er balansegang som allerede er tilstede 
på forhand, for at utvekslingene av energi skal kunne skje i en slags samtidighet selv om disse 
samtidighetene ikke når frem til hverandre i samtid ut fra den lokale energistasjonen som det sorte og 
hvite hullet danner.  

Om feltenergien kun er feltforskjeller, feltdriftstrømmer inne i en langt mer kraftig feltkraft-
utveksling så ville vi neppe forstå at dette holder utvekslinger av overskudd og underskudd på plass 
i det lokale strømningsfeltet, og stort sett registrere den energigravitasjon vi har på stedet og i langt 
mindre grad merke antigravitasjonen eller overskudd som mettet felt-rom som holdes på plass likt 
som sorte hull og gravitasjonsmasser.  

Å snakke om at motsatte energi-bevegelses-veier av alle typer kjente krefter og likedan 
omvendte sorte hull, hvite hull som aktive energiutjevninger som alt har rukket å balansere seg i tråd 
med utvidelser og sammentrekninger, er slikt ikke kan aksepteres om v har en singularitet som er 0 
rom og 0 tid, og 0 romslig bevegelse og virkning og samtidig en uendelig energi som ett hvert punkt 
i rommet alltid har om vi tar en energi og deler på et punkt eller en flate uten energi. En singularitet 
av denne typen ingenting-punkt, kjenner heller ingen til.  

Et singularitetspunkt er bare gjennomsnittet av retningen for en tenkt samlet energi, og dette 
er ingen bevis på et isolert punkt. Det kan skje om det er en indre virvel-utveksling også da denne 
ikke observeres så mye lettere. Men denne virvelutvekslingen fungerer jo straks. Ett punkt og en 
sirkulasjon, en sirkel med et tenkt gjennomsnittspunkt gir samme løsningen som singularitetspunktet, 
men nå er  ikke lenger aktiviteten stoppet opp slik som i formler og matematikk, 0-en. Det kan bety 
nøytralt, jevnt felt.  

Tallet 1, bestemmelse av en måleenhet, begrepet sekund, kg, meter, watt, kan ikke forklare og 
er ikke funksjoner som viser dannelsen av rom, tid, energi, men kun behovsmål. Tid, bevegelse, energi 
og romutstrekningen er funksjonelt bygget av noe annet enn disse verdiene og det har jeg bevist i 
forandringskraften og i differensialkraften i motsetning til Einstein, Euklid, Hawking, som ikke 
begriper hva denne bygningen og balansen kommer av. 
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 Du forstår fort hva jeg mener med dette innlegget når du ser både lærde og ulærde diskuterer 
i internett-debatten. Hawking gjorde som Einstein mot slutten og kaste singularitets-modellen på 
båten fpr den er kun proporsjonalitets-regning for å finne vei i terrenget og ingen forklaring til energi-
utvekslingen eller drivkraften, eller at romslighet, tid og bevegelse finnes, slik disse singulære 
individer eller ikke-singulære energi-terreng-kompass-teoretikere har som astronomer og 
astrofysikere som kun tenker på sitt reisebehov og hvor noe lokaliseres av nysgjerrighet.  

Dette viser drift ja, men pokker ingen teoretiske funksjonelle årsaker til romtid-
energiformasjonenes strukturutvekslinger. Det er ett funksjonelt Alt, eller univers, styrkelover, 
balanser: Uansett matematikk og geometri, og enheter. Funksjonen teller, ikke våre slutninger om hva 
som passer på arket av ideer. En formel snur ikke opp ned på det værende eller evigheten. Den 
fungerer.  
 

Hvitt hull: Min kommentar om slik debatt er: 
 Kan også anses som at gravitasjonsbølgen, trykket utveksler innover i stedet for utover, fordi 
utvekslingsmetningen går motsatt vei. Kan selvsagt være et mettet sort hull, som grunnet driftstrykket 
mot seg er både mettet, motsatt feltstrømningstrykk, og der lys fra kilden selv og lys som nærmer seg 
kastes tilbake som fra en energi-korona. 
 

Hvordan vi får alle formlene. 
 
 Vi har sett at hastighets-løkkene stort sett er balanse-løkker i utvekslingene. Dette betyr at 
mye av trykket eller bevegelses-retningene i rommet krummer seg inn mot objektene. Også det 
motsatte fallet gjelder for anti-objekter. For disse objektene så er det den motsatte retningen som er 
trykket innover. Sett fra kun en felt-virkning vil den motsatte virke som motsatt, slik at det som virker 
slukende i det ene tilfellet virker ut-pumpende eller som overskudd i det motsatte tilfellet. Vi har alle 
slags bevegelser slik, i mindre kollisjoner eller skiftning av retning så kan bevegelsen snu nesten 180 
grader.  
 Når andre deler av feltmiljøet er med som turbulens som kan overta bevegelses-retninger i 
forhold til en slik kollisjon, så kan det virke helt refleksivt, at det er vanskelig å oppdage annet enn at 
ser ut som 180 grader. Mest vanlig er en brå krumning etter trykkforholdene lik gaussiske krumninger. 
De samme forhold gjentar seg i store tyngre masser, slik som i leire og leirskred, eller at vi rører rundt 
i grøten., Der vil vi få krappere forhold ut fra binding og styrkeforskjeller i bindinger, og lignende 
med vann og luftstrømmer.  
 Turbulens er vanlig, der sirkulasjoner gjør bevegelses-balansen mer jevn. At en tornado kan 
fortsette å virvle rundt lignende en sirkel fordi inngang og utgang skaper en turbulens ved å balansere 
trykket inn og ut, opp og ned. Nedgående tornadoer, altså som presser luft nedover er ikke akkurat 
like vanlig, men er en av årsakene ti oppdrift også. Temperatur har mye å si. Når endelig vi har 
masseobjekter så vil partikler og store nok kloder finne balansen som kuleformer fordi trykket og 
hastighetene er like balanse-utvekslinger som gir kuleform i rommet.  
 Om trykket er svakere så vil vi få virvler i et plant landskap, eller plant i forhold til trykket i 
en virvel selv om retningen krummer. Om trykket blir for stort endres virvelen til en kuleform. Her 
er det i masser, samlinger av slikt mange overgangs-soner, og som vi kaller kjemi og fysikk, samtidig 
som at temperatur, aggregattilstander og de forskjellige trykk og smeltepunkter, kokepunkter er med 
i form-forskjell-dannelsen. Derfor kan vi få mellomstadier av en rekke forskjellige former utenom 
den rette, den virvlende og den kuleformede formen. Egentlig alle former fysisk.  
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 I en slik rund partikkel, større klode, så vil vi få en felles, lik og inn-balanserende hastighet 
fra alle kanter, jevn effekt-økning i tetthet innover, inntil denne utveksler i en kuleform igjen på grunn 
av kollisjon, der rom-trykket allerede finnes innenfor, og der kollisjonene ikke lenger har mulighet til 
å eksistere som bevegelsesenergi om det samme trykket ikke skifter ut igjen, likt som anti-gravitasjon.  

Differensen i bevegelses til rom-felt-trykkets bevegelses-retning vil gi en differanse og tids-
forsinkelse for den utgående linjen og det lille overskuddet som inngående gravitasjon vinner på dette, 
kanskje en promille effekt, er den effekten vi måler som objekters gravitasjons-energi. Kapasiteten er 
svimlende mye høyere, men er nesten i balanse, og derfor virker nesten borte ved små partikler. Men 
allerede ved brytning av atomkjerner og kjerne-reaksjoner har vi funnet ut at energiene på stedet er 
langt høyere enn det som partiklene later som de er.  

Når vi først har en partikkel, så kan vi legge flere slike sammen i en klump, og øke 
tiltrekningen mot stedet fra alle kanter likt, og slik få et slags tyngdemiddelpunkt i gruppen. Vi kan 
også legge en og en partikkel etter hverandre, eller som tynt flak og få lednings-lignende objekter slik 
som grafen er godt eksempel på. Om det nå er stabilt fordelte protoner og elektroner med litt manko 
i forhold til rom-trykkets nøytralgrense, det vil si de minste og de største objekter som trykk-sone-
balansen kan bære for enkelt-partikler så får vi de minste fra gulvet i dette trykket som stemmer med 
nøytraltrykket lignende et nøytron, slik som lys og elektroner og oven ifra tilsvarende manko hos 
protoner til størrelser som elektroner, eller i anti-gravitasjon, positroner.  
 Nå vil disse virke balansert som tiltrekning-punkter for balansemasser i rommet slik at tilførsel 
av energi eller ubalanse i denne energien skaper vandring gjennom legemet av lys eller partikler, slik 
som strøm, eller som lys, radiostråler i antenner, luft og glassfiber. Trykket og dermed temperaturen, 
og eventuell energi-tilførsel vil sørge for at kjemiens aggregat-tilstander og kvante-forskjeller i 
energistyrke oppstår i binding-graden til disse, eller som kolliderende energier av molekyler, 
elektroner og reflekterende radiobølger.  
 Ut fra at vi alltid er interessert i hvordan årsak og virkning er, at noe kolliderer, eller at vi har 
styrkevirkning innover som firedobles med nærmere vi kommer et legeme, ved halvering av 
avstanden til objektet, så vil det motsatte gjelde for legemer rundt et virkning-legemet, og dermed 
benyttes omvendt kvadrat-rot her for det forteller hvor sterkt noe virker lengre unna. Og denne 
omvendte har blitt en nærmest standard-formel for både inn mot og ut fra objekter, slik at vi måler 
virkninger mellom legemer.  
 Så har også partiklene sine bestemte energier og balanse-soner som med ubalanse får deres 
effekt mer synlig utenfor en samling av slike. Om et elektron har en elliptisk bane så vil den være 
nærmere kjernene i den ene retningen og lenger fra i den andre retningen og molekylet og atomet vil 
da ha en slik positiv og negativ pol. Den elektriske og magnetiske virkningen vi kjenner som pluss 
og minus. Men her er det snakk om frastøtende og tiltrekkende av samme type som gravitasjonen, 
bare at felt-fordelingen er balansert annerledes.  
 Elektroner og protoner som slik er i ubalanse må vekselvirke for balansens skuld, hvilket betyr 
at gravitasjonen eller feltmassen til elektroner og protoner for oppdrift-strømmer ut av seg og 
synkende strømninger ut av seg. Den omliggende gravitasjonen har ingen energiplass for dette, så 
rom gravitasjonen skyver dette tilbake igjen som de negative og positive magnetstrømninger, fordi 
det er samme feltvirksomhet, som damp fra havet eller regn. Om vi skyver vann i en beholder og det 
er to rør ut, så går strømmen motsatt vei ut av de to andre rørene.  
 Om vi setter opp to spoler rundt en magnet, så vil retningene til lyseffekten og strømmens 
retning først skyve energien til ledninger som ligger i samme retning, som da den motsatte lederens 
spole og ledninger må erstatte, og vi får en induksjon, eller motsatt induksjon-motstand til den andre 
lederen er fylt med energi og det ikke er plass til mer og likevekten mellom lederne er oppnådd slik 
at den alminnelige motsatte driften kan skje i strømretning til de to lederne. Magneten virker likedan, 
der magnetismen er overstyrende retning for oppdrift og synkende drift, og dette må gravitasjons-
rommet erstatte med elektriske strømninger, mest tydelig der det er masser som er balansering-
stasjoner for utvekslinger.  
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 Når det ikke er annet enn magneten der ute, så vil ubalansen være tilstede inntil videre der den 
negative og positive polen utgjør gravitasjonsrommets om-formidling av energier og der alle partikler 
i objektet er transformasjons-veier ved siden av transformasjonen gjennom det omliggende 
gravitasjons-rommet som med-gående og veksel-vis mot-gående utligning-strømmer som magnetisk 
felt rundt objektene. 
 I hele denne prosessen så vil spørsmålet være hva som virker til at kreftene og gravitasjonen 
blir til og virker som de gjør i slike utvekslinger og balanse. Det er det differensialkraften og dens 
funksjon som sørger for, og da er den logiske forklaringen på plass for dette. Den skaper de 
ekvivalente felts balanseenergier. Altså gravitasjonskraft og anti-gravitasjon-kraft og de lokale 
ekvivalente masse-energi-mengder og deres bevegelses-retninger og balanseforhold. 
 Ved nedkjøling eller balanserte tilstander slik som vann ligger til som i trykk med 
gravitasjonsrommets balanse, så vil helium for eksempel stjele energi fra objektet og gi tilbake dette 
som magnetisk virkning til objektet, lignende superledere eller som utgående anti-gravitasjon.  
 
 Forskjellen på magnetisme og anti-gravitasjon er at magnetisme gis ved turbulens i 
utveksling-krets, mens anti-gravitasjon skal kompensere den samme mangelen av energi i 
gravitasjons-rommet og får en lineær oppdrift, sfærisk i stedet for turbulens. Derimot kan vi mulig 
merke en turbulens rundt selve anti-gravitasjons-objektet. Dets massebalanse er ikke fritt for at 
elektromagnetiske sirkulasjons-rommet oppstår. 
 Men differensial-kraften er årsaken til både energitrykkene og utvekslings-driften som skaper 
gravitasjons-feltene som lokale strømmer og med sine hastighets-løkke-objekter som gravitasjon, 
anti-gravitasjon og elektromagnetiske negative og positive virkninger hos disse. Vi kan merke 
turbulens, hastighets-løkker om vi bryter fra hverandre faste gjenstander også. Men i den allerede 
balanserte partikkeltilstanden ovenfor rommet har ikke partikler avsetningsmulighet for energier.  
 Dersom vi da lar to partikler kollidere slik som i kvante-verdiene så vil de tilhøre samme virvel 
som nå må sprenges, en rett frem to til siden, virvlene er ulike og balansen har to veier å fikse dette 
på. Slik vil tre ulike partikler som danner grunnlag for samlet energibalanse ikke komme ut av 
virvelen på grunn av at de tilhører den samme virvel og vil samle seg igjen til et partikkel. Det virker 
da først som at disse partiklene ikke har noen lignende veiledning og annen oppførsel enn det vi er 
vant i større gravitasjons-objekter og rettere rom-drifts-strømmer, mengde oppfører seg akkurat slik 
de skal i virvelen.  
 Altså kvarkene er normale og vil under slik trykkvirvler danne egne kule-former som separate 
ubalanserte partikler inntil de går sammen igjen som det opprinnelige ladete partikkel positiv negativ 
eller nøytralt. 
 En galakse tilpasser seg balanserommet rundt seg uansett. Om det skulle komme sterke 
utveksling-strømmer av en slags gravitasjon som utveksles via vår felt-rom, mellom to ande felt, så 
behøver ikke dette å påvirke vårt rom spesielt, fordi de er balanse enten de bare er strømninger eller 
at det er balanse mellom partikler i denne strømmen som ikke trenger å utveksle med vårt felt, noe de 
heller ikke kanskje får tid til.  
 Det behøver ikke å oppstå noe  elektro-magnetisk eller gravitasjons-lik konflikt i rommet vårt, 
annet enn at galaksen balanserer seg etter trykkstrømmen, slik at galaksen utvider eller trekker seg 
sammen konvekst eller konkavt, inntil strømningene er over, eller forblir slik under et romslig ekstra 
trykk som ikke sprer seg spesielt i rommet vårt eller slik gravitasjons-bølger gjør. Eller vel jo. Vi vil 
merke at det er større uforutsett virkning rundt disse objektene som holdes på plass og at det vil skje 
endring i banene og hastighetene som ellers ikke stemmer.  
 Og vi vil sikkert få gravitasjons-fluks av mer rettlinjet type gjennom rommet mens det fra 
objekter ellers er sfæriske trykk slik som fra sorte hulls gravitasjons-bølger. Det kan sikkert merkes 
friksjons-soner mellom trykk-sonene, uten at det endrer på galaksens energi slik som E=mcc. E=mcc 
er balanseutvekslingen mellom nettopp rom-felt og utveksling-hastighets-løkker, altså partikler og 
himmel-objekter.  
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 Nå er dette bare en ide som kan tilsi at rommet har mer masse, høyere trykk altså, enn det vi 
først har trodd i forhold til effekter hos partikler. Og at fluks kan indikere høyere stabilitet og mer 
usynlig energi vil ikke være rart. Gravitasjons-rommets samlede effekt so turbulens er ganske liten 
for i forhold til rommets absolutte trykk.  
 Partiklene virker som virvelkonsentrasjoner der inn og utstrømning bestemmer alle 
kraftvirkninger i forhold til en rettere og nøytral høy-trykkstrøm som er balansert og nøytral som 
partikler og energier kan bevege seg fritt i etter deres effektstyrkevirkninger, slik som en i 
verdensrommet avfyrer en romdrakt-rakket for å fly i en bestemt retning. Balansetrykket rundt er 
jevnt, men er med i gravitasjons-utskiftningen til romfareren og gir derfor treghet og tids-forsinkelse 
og raskere hastighet gir strammere utvekslings-linjer og krever mer energi. Og massen stiger derfor 
som mengde tiltrekning som virker som økende gravitasjon, at massen øker.  
 I sorte hull så vil det skapes så høyt trykk, at gravitasjons-rommet ikke kan balansere dette, 
og derfor balanseres dette gjennom mot-virvler, anti-gravitasjons-turbulens og et må da produseres 
anti-gravitasjons-partikler, eller lignende elektromagnetiske gravitasjon og anti-gravitasjons-
strømmer som da dette er mettet, og forsetter og tilføres energi, masser, så vil dette omdannes til 
overskudd av utgående gravitasjon og anti-gravitasjon, som slik produsere Hawking-stråling og 
dverg-galakser fra galaksens poler, eller det sorte hullets poler. 
 Sammentrekning og utvidelse og energi-forskjeller ved partikler og masser som samles og 
fordeler seg, eller splittes, og hvordan rom-feltenergien balanserer med dette, har jeg tatt opp i de 
tidligere beskrivelsene i disse skriftene temmelig mange steder. 
 
 

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.  
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 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. 
 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 eller 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. 
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 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, Bohr 
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. 
 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! 

Sammenligning av energi og kraft 
 

At energi, kraft, bevegelse, virkning, bevegelses-energier er alle mytiske begrep så lenge disse 
ikke har noen klare referanser, altså sammenligninger av like og ulike. Om vi har slike referanser som 
enheter og tall, og måle-redskap, så vil vi kunne sammenligne, og sammenligne med større sikkerhet 
forskjellen på størrelser. Når kraft, energi og bevegelse, eventuelt tyngde, har samme enheter for 
samme størrelser, så vil kraft, energi, bevegelsesenergier, tyngder, slik sett bli likedanne og like gode 
mål, fordi de sikter til det samme og kan sammenlignes for alle de forskjellige størrelser. Kan vi da 
sammenligne like og ulike med behov og sanser vi har. Og bevisst fornuft, logikk. JA. Det er 
utgangspunktet for at vi har laget finere mål som vi da igjen kan sammenligne med logikk og sanser, 
eller behovs-oppfyllelse. 
 En Lov: Differensialkraftens funksjon sammenlignet med de fysiske lover, viser også at ohms 
lov gjelder for alle utvekslinger av trykk/spenning i universet, i Einsteins felt-ligninger, og videre da 
for alle de fysiske lover, som igjen betyr at alle disse kan benyttes som beskrivelse av et fysisk alt. 
Differensialkraften er lik lovene og deres overgangs-dimensjoner, transformasjon, omdannelse og 
vekselvirkning. Forholdet mellom strømninger og preferanser er konstant i likevekt. Og altså da 
bevegelses-energi-lignings-kompatible. 
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Grunn-funksjonell Basis-faktor i alt.  

Den bestandige forgjengelighet. 
Det like og det ulike i samme forskjells-funksjon. Grunn til Kaos og Kosmos. 

Dette gir forandringskraften, Kamos: Likt som urkraften, Tao. Og Det Samme. 
Det er denne funksjonen som gir forandringskraftens begrep som det ulike. Det vil si at som 

utvekslings-preferanser av det samme, det like, så blir alle retninger, punkter, posisjoner og 
bevissthets-preferanser ulikt forspent i kosmos, eller i uendeligheten. Fra tilstand til tilstand. Vi 
opplever ikke alt helt som det samme hele tiden. Heller ikke de fysiske lovers tilstander i det de jevnt 
er i ferd med å gå over vekselvis i en annen formel-struktur gjennom energi-prosessene. Summen 
energibevegelser er derimot konstant som del av samme grunn-funksjon. Basis-funksjon. 

Forandringskraften viser til en funksjon som skaper sammenhengen og enheten i helheten som 
en endringsbar forandring, bevegelse, virkning som er bestandig, og utvekslende som yin, yang, som 
en kraft tao, vei, der tao er del av alle tings virkning, te. Liten grunn til å tro at dette skulle være noen 
forskjell som Kamos, Tao, Det samme. Kamos har en original differensialfunksjon for fysikk, natur, 
bevissthet, valg, sammenligning og tilpasning, balansen og likevekten, og utvekslingene, og gir 
selektive funksjoner til fysiske og bevisste preferanser som er i endring. 

Tilstands-betingelser som årsak og virkning som ikke eksisterer før kraften står frem, og 
utveksler, og som årsak til årsak og virkning i fysisk utstrakt naturs former og bevegelses-egenskaper. 
I fysikken feltlovene som slik sett gir en og samme energi som utveksler, og som også harmonerer 
med en uendelighets trykk som 1, fordelt over motstand og strømning som 1 til 1, og slik at U=RI for 
helheten fysisk sett. Alle lovene vi kjenner kom frem fra nettopp sirkulasjons-formasjonene, 
hastighetsløkkene til forandringskraften, vist i differensialkraften som fysisk teori for materie-
funksjoner og felt. 
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Appeller til andre livssyns-retninger. 
 

Det Samme 
Jfr.: Kamos 

 
Vi kan fjerne alt som virkelighet og mulighet, bevissthet og materie, årsak og virkning, alt 

tomt som kan fylles og tømmes og alt fullt som kan tømmes og fylles, og at all forskjell elimineres, 
slik at like og ulike ikke finnes.  
 

Vi kan si at vi har en tilværelse som bygger på forskjells-funksjonen slik at vi får to like og to 
like. Men om dette er samme funksjon som det er bygd av, så vil det like og det ulike bestå av det 
samme. Være det samme. Men om vi lar alt forsvinne, enhver forskjell, så vil ikke et absolutt 
ingenting slik ha noen like eller ulike og kan heller ikke ha muligheten til å være, være til. Det finnes 
nå ikke likt og ulikt, og dette er ikke det samme.  

Om vi mener tross dette at det er det samme, så finnes det jo ikke, hverken som sammenligning 
som like eller ulike, og det er ikke noe neste der vi kan si at det er det samme, og forøvrig så finnes 
det ikke, og dermed blir dette IKKE-Det Samme! Det er først når forskjellen er med-bygger av en 
eksistens væren av noe, at vi får like og ulike som konsekvens av forskjell, og dermed som samme 
egenskap vil være Det samme. Det som Er, Er det Samme. Altså: At noe er og noe ikke er, er likt med 
at vi har det samme og ikke har det samme. Det samme er en konsekvens av forskjells-egenskapen. 
 

Noe lignende er det med Tao, at det enten er eller ikke er. Vi kan ikke få veien uten forskjellen 
forandringen uten forskjell, eller utvalg og valg-funksjoner uten forskjell. Når forskjellen som det 
samme bygger like og ulike, slik at vi får det neste, så kan veien og bevegelsen, forandringene og 
valgene dannes, og først da har vi utvalg og valg for fysiske bevegelser og det vi kaller handlinger. 
 

Vi har liknende problemer med det grenseløse og kontinuiteten, at uten forskjellen som 
funksjon så vil ikke det grenseløse og kontinuiteten kunne oppstå. 
Altså i Anaximanders syn på verden, kontinuitet og grenseløshet. A alt er ETT! Det er den relative 
rom-tid-bevegelses-gjenstridigheten(styrken, motkraften), som Anaximander beskrives, og som 
grunnlag for alle kvalitative (og det kvantitative inne i dette), egenskaper. 
 

Det samme gjelder grenseoverskridelsen hos Plotin. Altså overskridelsen. Denne er lett å 
forstå, men han selv har overhode ikke gitt noen funksjons-forklaring til kraft, overskridelsen 
rammebetingelser, referanser, annet som gir en slik tilstand. Han har kun redusert Anaximanders 
bevegelige verdensprodukt. Også Cusanus. At enten renner vann inn i en grop, eller en ildkjerne 
virker kaldere til lenger unna vi befinner oss. 
  

Uansett: Funksjonen til Forandringskraften, KAMOS, Differensialkraften, for bevisste og 
fysiske referanser, er slik Buddhismen henviser til for alt, til de grader Det Samme. Det Ene Og Det 
Samme. Slik sett er det uheldigvis at dette i bok 1 også ble definert som det ulike: Både det like og 
det ulike er her samme funksjon tvers igjennom helheten. Det som er ment med Altet som det ulike, 
er preferanse-plasseringene, preferanse-virkningene, som konstant endrer seg relativt, og alltid er i 
forandring. På denne måten virker posisjonenes stilling og forhold til hverandre som en helhet som 
er ulik seg tvers igjennom, og som blir ulik seg som endring fra tilstanden den er i. Ikke at 
grunnfunksjonen er noe annet. Men som grunnfunksjon er den samtidig lik seg tvers igjennom.  
 



189 

En analyse av TAO 
 
 Det er slik sett ingen konflikt mellom Kamos, Det samme, og Tao, samtidig som det ikke er noen konflikt med den fysiske 
tilværelsens lover som vi kjenner fra fysikken og kjemien, og slik sett gir de samme funksjoner. Ikke rart når disse tilhører samme 
grunnfunksjon eller eksistens. 
 Men der Fridtjof Capra mener at de fysiske forhold vitenskapelig, Tao og Det samme, slik sett ikke lenger kan gi videre 
fordypning, at alt møter et abstrakt punkt og kun er uforståelig, likt som at alle vet hva Tao er, men ingen vet hva Tao er, og vet du hva 
Tao er så er det ikke det virkelige Tao du har funnet: Her finner grunnfunksjonen til forandringskraften, KAMOS, rett og slett ut av en 
logisk faktor av forskjells-egenskapen som slett ikke er så uforståelig hva Tao og Det samme angår:  

Vi har kommet ett ørlite skritt videre i fordypningen, og dette virker noe klargjørende. Her har Vitenskap, gjerne den vestlige 
vitenskapen spesielt, møtt på grundige problemer, hvor de blir stående med felter hvor de ikke kan forklare gravitasjon og massens 
eksistens, og dype målinger forteller ikke mer enn at kryr av ideer og spekulasjoner, ikke minst spekulasjoner av åndelig karakter, 
matematisk karakter, dimensjonal karakter, og mer eller mindre usikre logiske funderinger for de som holder vitenskap, natur, lover 
her, som det eneste virkelige som finnes, eventuelt kun fysisk natur og lover som har sin egen grunnfunksjon, eller flere slike.  

Det må være lov å si at holdbarheten, ofte kalt moralen, eller forvekslet med denne, har en viss betydning for alle. Vi må 
sammenligne og erfare saker. Og der vitenskapen enda ikke har strekt til, og ikke minst for vår psyke, fornuft, bevissthet og kropp, 
helse, og samfunn, så er vi fremdeles avhengige av at tenkningen, følelsene våre, mange intuitive responser, sørger for at vi rettledes 
mot de nye horisonter og menings-grunnlag som vi må ha ovenfor vår oppfatning, vår praksis, mennesket og natur. Vitenskapen kan 
ikke alene klare å mestre alle disse oppgavene, selv om den er et super-supplement til forståelse og til løsninger.  

Dette bringer oss også inn i mange feller, likt som det økonomi og politikk gjør. Det er også grenser for hvilken tillit vi skal 
ha til livssyn også som ofte feiler, forvansker mange prosesser, og ikke bare hjelper til. Personlig 0-stillte jeg alle livssyns-oppfatninger 
inne i meg, og gjorde som Arne Næss tydeligvis har gjort. Innse at eksistensen virker, og noe får den til å fungere, men sitter igjen med 
å sammenligne alt som skjer, og sammenligne hvordan alt virker, og dette førte meg til den spesielle grunnfunksjonen, virkefunksjonen 
som ga den oversikten som er beskrevet i Forandringskraften, eller vitenskaps-orientert, kan kalles Differensialkraften. KAMOS: 

Mine argumenter ovenfor TAO, Forandringens bok, Tao-Te, Yin og Yang, både åndelige, religiøse og filosofiske TAO-
retninger er følgende sett i sammenligning av «Forandringskraften», og «Differensialkraften» som del 2 av denne: Altså Kamos 
Forandringskraften 1 og Kamos 2, Differensialkraften som Forandringskraften 2, om fysikkens univers. Eller også natur-
vitenskapelige prosesser for energi, kosmos, liv. Den gjelder også logikken og matematikken. Den gjelder bevissthets-
preferanser, valg og utvalg, like, ulike, kjent og ukjent. 

Mitt første møte med begrepene vei, veien, som utrykk for både vei og retning, handlet om å se veien og velge vei-
retningene. Å velge riktig sti og vei. Å følge veien. Ikke miste retningen til dit vi skulle, eller tråkke utenfor veien slik at vi ikke fant 
veien hjem. Dette krevde orientering og oversikt bevisst, instinktiv, og intuitivt. De siste begrepene tenkte man ikke over i 
barndommen slik, selv om man stadig følte seg frem, følte, sanset, fikk teften av veien hjem. Når jeg hørte at de eldre tider skulle 
finne nye bygge-plasser, nye leir-plasser, snakket om vinter-leire og sommer-leire, jaktleire, og til hvilke tider og vær-forhold, så 
fikk jeg en inngående følelse av at noen viste vei, var veivisere eller stamme-ledere, noen som ledet stammens gjøremål og vei-valg.  

Dette satt dypt i meg. Og slik sett forstod jeg stort sett stammeledere, sjamaner, høvdinger som slike med erfaring og god 
evne til å orientere seg, oppfatte forholdene, trekke gode valg. Sjamaner kunne være både høvdinger, ildmakere, våpen-mestre, og 
medisin-mestere. Når stammer trengte råd henvendte de seg til en klok, en seer, en intuisjons-mester, oftest sjamanen. Ut fra dette 
var også den filmen som heter veiviseren et typisk godt eksempel på dette med vei og valg, både som fysiske romslige natur-
landskaps-retninger og som moralske mer eller mindre moralske gode valg. Mitt begrep om veien var generelt fysisk.  

Men når det var snakk om turer, veier, steder, gjøremål, hygge eller spenning, så følte jeg mer på at dette handlet om 
grader av trygghet og følelses-behov, og slik sett både psykisk og moralsk valg eller opplevelse. Jeg fikk stadig med meg slike 
ledetråder. Jesus: Jeg er lyset, sannheten og veien. Eller fra mer Buddhistisk og gresk oldtid, at de kalte dette opplysningens vei. At 
tanker og forståelse lyser opp slik fakkelen eller solen lyser opp naturens veier, landskap, slik at vi ser. Ser med øyne, eller ser med 
bevisstheten.  

Når jeg tenkte meg opplevelser fra naturen, måne, sol, stjernehimmel, vinter og sommer, dyr, planter, farer fra mennesker, 
dyr og giftige planter, så tenkte jeg meg først forsvarsløs uten noen midler, og at jeg måtte finne slikt, lage slikt for å forsvare meg 
og til å få tak i mat, kanskje klær. Og at ild om det fantes var nyttig til varme og steking av mat. Opplevelsen av hva månefaser, 
stjernehimmel ga inntrykk av og årstider, stjernenes posisjon hvert år, og solens høyde, ga meg inntrykk av at oldtiden nettopp ga 
erfaringer og opplysninger. Det var her lett å forstå seere og astrologer i slik sammenheng. Uten å tro at all forklaring fantes i disse 
beskrivelsene.  

I det øyeblikket jeg hører om tao, veien, er jeg nærmere 20 år, og legger ikke særlig mere vekt i dette enn den oppfatningen 
jeg slik har selv, mitt i min store tenke-fase. Så jeg oppfatter dette automatisk som at det er snakk om å velge veien, vurdere veien, 
bevege seg langs veien, gjøremål og valg i utvalget. Det handler om behov. Om det ikke fantes noen behov så ville det heller ikke 
være noen mening, heller ikke årsak og virkning sett i noen nyttbar sammenheng, som slik viser oss at behov, tilfredsstillelse, 
holdbarheten vår, er en side ved denne veien som man skal gå, eller som i handling skal gjøres. At ett eller annet, alt eller det hele, 
skal oppnås.  

Altså både fysisk bevegelses-vei og handlingenes moralske holdbarhets-veier. At TAO står for vei-dannelsen, bevegelses-
dannelsen handlings-dannelsen, en slags driv-funksjon til den fysiske og moralske vei i den grad denne er holdbar, er det slik ingen 
tvil om. Og da er det ikke rart at vi møter kaos og kosmos, orden og uoversiktlig-het på veien og i de følelsesmessige behovsvalg. At 
vi er ikke alltid på den rette vei. Men vi kan rette opp igjen veien og retningen som vi går videre. Dette innholdet som jeg selv har 
oppfattet, stemmer ganske bra med alle kriteriene vi ser i Tao. Også tanker om egen utforskning, frihet, leve i naturen en del av sin 
tid, og når det er aktuelt å følge en del regulativer i et samfunn for at dette skal fungere som på skinner som man sier. 

Det er visse grenser alle veier som enten naturen eller vi ofte må sette ovenfor hverandre enten det blir for strengt eller 
for slapt. Koordinering og infrastruktur er ikke det samme som absolutt fascisme eller despoti. Man kan faktisk ta hensyn til 
individene og følelsene deres i et samfunn, selv om mange styrende ikke har trodd dette, på grunn av forenklet oppfatning. 
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TAO: Jeg ramser nå opp ulike sider ved tao forklart ved flere forskjellige innlegg, definisjoner og hvilke krav som 
forbindes til tao som forskjellige retninger av denne: Taoismen er et kinesisk religiøst og filosofisk trossystem som oppsto i Kina ved 
siden av konfucianismen og buddhismen, og sammen med konfucianismen og buddhismen utgjør taoismen en av de tre store hoved-
strømningene i kinesisk religion og filosofi. Kort og greit før kapitalismen og senere kommunismen inntok mye av ideal-bildene som 
livssyn, men de gamle retninger som tro er beholdt samtidig av mange. Taoismens verdensbilde har opphav i gamle kinesiske myter 
og legender, og i henhold til Store norske leksikon står menneskets individuelle utvikling i sentrum.  

MEG: Mytene har sine logiske natur- og moralske valg-funksjoner fra gammelt av. Men hva det stod i forhold til er oftest 
glemt, ugjenkjennelig, og blir gjenstand for fortolkninger i moderne tid, ofte over-mystifisert av mange som en ny mystikk og magi 
som ofte ikke har noe spesielt formål, annet enn overraskelsene. Men å trekke dette inn i gode og onde handlinger er vel ganske 
typisk, og handler om makt-konkurranse, kamp. TAO: «Nøkkelordet for taoismen er opplevelse av enhet med 
verdensaltets skapende prinsipp, dao, ‘veien’, selve den skjulte, hemmelighetsfulle urkraften i tilværelsen.» 
DRIV-KRAFTEN og dens EGENSKAPER.  

MEG: Denne beskrivelsen var ukjent for meg inntil jeg la merke til at Fridtjof Capra nevnte at østlig filosofi og religions-
syn inneholdt mye som sammenfalt med vestens fysiske moderne bilder, forestillinger. Med dette i minne, arbeidet nok tanken på 
at jeg kunne finne visse samsvar som kunne stemme slik. Det er først lenge etter at jeg kom frem til mitt eget bilde av kraften som 
dette ble aktuelt igjen. Ved at jeg fikk samme funksjon som en logisk forståelse av alt som et produkt, og senere fant at kosmos og 
kaos er to sider av samme sak, falt både det buddhistiske begrepet «det samme» og det som forenes i begrepet tao sammen med min 
beskrivelse i det dette skal sammenlignes funksjonelt med den fysiske orienterte differensialkraften. Ord, definisjons-valg, er 
derimot mer diffuse og mer tvetydige når det gjelder en slik sammenligning mellom tao og forandringskraften. Men de peker mot 
samme ståsted langt dypere inn i en slik egenskap. Etter 2015 ble det derfor aktuelt å gjøre sammenligningen for å vise hva tao, det 
samme og forandringskraften har som felles møtepunkt som en generell forståelse av nettopp «Differensialkraftens funksjoner». 
TAO: Tao eller Dào (kinesisk: 道) betyr rett og slett vei. MEG: Egentlig: Rettledning: Veivisning. Pekeren til det rette, som fysisk, 
bevisst, valg av bevegelsens vei. Rett tanke, rett handling, riktig fysisk forståelse. I oldtiden måtte mennesket hele tiden ta avgjørelser 
for sine liv, før vi inn-tredde i mer lovregulerte samfunn. Slike natur-erfaringer har lagt grunnlag for mange av samfunnets og 
kulturenes lover og regler. Og ikke minst de mystiske riter viss logiske opphav er glemt. Som filosofisk begrep er det «veien». 
udefinert.  Veien å gå, tenke, velge. Bevissthetens fysiske og moralske valg-retninger. Handling. I taoismens kontekst impliserer 
Tao universets essensielle og uutsigelige prosess, det vil si, den skal ikke og lar seg heller ikke beskrive med 
ord. Innen konfutsianisme har ordet en lignende men ikke helt identisk innholdsbestemmelse. MEG: Navn, gjenkjennelse forteller 
ikke om egenskapen, men det gjør funksjons-beskrivelsen. Stort sett merker vi kun forskjell, intuitivt 

I taoismens kontekst impliserer Tao universets essensielle og uutsigelige prosess, det vil si, den skal ikke og lar seg heller 
ikke beskrive med ord. Innen konfutsianisme har ordet tao en lignende men ikke helt identisk innholdsbestemmelse. Tao 
oversettes med veien, og representerer det uforanderlige i en verden som er forgjengelig: Meg: Endringenes bestandighet! 

Tao sammelignes med både dharma fra hinduismen og logos hos Platon osv. Logos er fornuft, orden, virke-funksjon, 
moral, veiledning.  

Bergersen: Ur-tilstand, ur-funksjon, opprettholdelses-egenskapen, holdbarheten. De kaller det ur-kraften. Rette-snoren. Når 
noe skjer impulsivt, eller i affekt, eller plutselig oppfattes, merkes, anes, eller forstås, intuitivt, så merker vi forskjell i forskjellig grad 
av klarhet, tydelighet, og da virker dette ikke så definitivt klargjort på forhånd. Følelser har styrke. Styrken kan få både den fysiske 
reaksjon og den bevisste oppfatningen til å innse noe klarere eller forstyrre vår innsikt og styring. Utfallet av en spøk, en intuitiv 
reaksjon. 

 At ur-funksjonen, opprettholdelsen og holdbarheten fungerer og endrer seg som nettopp forgjengelige former og utvekslende 
bevissthets-formasjoner, altså variasjonene, er nettopp det som moralsk sett og fysisk er det felles med tao fra forandringens bok og 
Taoismen generelt, og med confutseianismen. Begge har her et felles stødig møte-punkt i dette. Con-fu-tse holder oppe et sterkere 
kosmisk bilde, mer platonisk, mens taoismen lar dette endre seg i en slags likevekt mellom dominans av kraft og motkraft, kosmos og 
kaos, godt og dårlig, slik som i yin og yang som egentlig er del av et felles prinsipp i tilværelsen: Tao Grunn-funksjon. Taoismen, også 
kalt daoismen (kinesisk: 道教 eller 道家; pinyin: Dàojiào eller Dàojiā) er et religiøst-filosofisk system som anses å være utviklet fra 
en spesiell forståelse av  Tao (道), som man primært finner nedfelt i verkene til de kinesiske vismenn Laozi og Zhuangzi. Taoismen er 
en av de tre store religiøse tradisjoner som har formet kinesisk kultur i de siste 2-3000 år.  

Dens åndelige ideal er forankret i en mytisk fortid da folk levde i enkelhet, i nær kontakt med naturen og uten de kompliserte 
problemer forbundet med politiske statsdannelser, definerte moralforskrifter og offentlige institusjoner. Meg: Harmoniens, balansens 
Tids-alder.   Det er jo denne natur-forbindelsen jeg henviser til. 

Det taoistiske livsidealet er dermed forbundet med barnets væremåte slik det er preget av en åpen og positiv holdning til 
tilværelsen i glede og spontanitet. Meg: Nettopp! Man kan endog si at taoismen verdsetter en viss form for «anarkistisk» tilværelse. 
En viss form for innsikts-frihet og utfoldelse, og positive, negative egen-erfaringer i møte med fysisk og bevisst verden.  

Idealtilstanden er den kaotiske fortid, den primordiale enhet som det ordnede og strukturerte samfunn har utviklet seg fra og 
senere forlatt. PRIMÆRE BEHOVS-TILSTANDER. Taoistene henviser derfor ofte til naturen som et ideal for menneskelivet og 
den taoistiske vismann er den som unngår sosiale konvensjoner, etablerte moralske verdier og et sosialt og politisk forpliktende 
liv. Det har derfor vært vanlig å kontrastere taoismen med konfusianismens vekt på individuell pliktmoral, ordnede 
samfunnsstrukturer og pragmatisk livsorientering. Taoismen på sin side er kjennetegnet av en åpen holdning til metafysikk og 
mystikk, samt mystiske og okkulte riter. Som sådan har taoismen fungert som en formidler mellom den mer offisielle 
konfusianske religionen og den folkelige religiøse praksis. Dette kan jo også gi en dypere og grensesprengende moralsk innsikt og 
hensyn-full-tagende! 
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Filosofisk taoisme (Tao-chia) og Religiøs taoisme (Tao-chiao) 

Den filosofiske taoismen assosieres med skrifter som Daodejing (Tao-te Ching) Zhuangzi (Chuang-tzu) og Lieh-tzu. 
Disse ble stort sett skrevet i borgerkrigstiden fra 481 til 221 f.Kr.  

De sentrale ideer kretser omkring begrepene tao og tê der tao betegner den ytterste, evige og kreative realitet (eter, 
livskraft, drivkraft, prinsipp) som er alle tings kilde som kan erfares gjennom den mystiske ekstase. Men det betyr 
ikke at den ikke kan erfares andre veier også. Og te betegner manifestasjonen av tao i alle ting. At te er tao i alt, altså 
kraften gjennomsyrer alt delvis eller helt. Noe yin-yang. Det å besitte fylden, av tê innebærer å være i fullkommen harmoni 
med ens opprinnelige natur. En fullkommen tilpasning til ur-kraften. Te er den del av tao, urkraften som virker gjennom 
alle ting. I harmoni, balanse, med ur-kraften, og driver riktig av sted med strømmen, eller benytter den riktige vei, 
handling.  

EN VIRKENDE UR-KRAFT. I ALT! Alt er Tao! 
Den som har oppnådd en slik tilstand – likt som opplysningen!, forstår naturens ordninger i sin helhet og trenger derfor 

ikke frykte noe verken i liv eller død. – FARE. -Mange tror de har oppnådd dette mens de enda er umodne! En slik person er en 
vismann som avstår fra all formåls-rettede og aktive handlinger. Få, gi, ta, må, skal, reduseres til sinnsro! - altså behovs-dekninger 
Ingen grunn til å oppnå mer, krig-fred. At en har ikke lengre behov ellers å dekke, enn primært, fordi formålene har utspilt sin rolle: 
er mettet! Og forstått! Ingen havesyke. I stedet følger den vise prinsippet om wu-wei, det vil si den ikke-formålsrettede handling – 
behovs-fylling som er spontan (tzu-jan) og uten baktanker. Intuitivt. Og – det nødvendige, sin intuisjon. Gjør som man føler etter 
naturlige behov, instinkter og intuisjonen. Magefølelse og direkte autentisk reaksjon. Dette er slike handlinger man er vitne til når 
en for eksempel ser fugler flyr og fisk svømmer. (Det en må eller føler!). Naturens ordninger viser mennesket hvordan det bør innrette 
sitt liv. MEG: Lær av naturen du lever av og med, og følg denne: Strømningen, kretsløpet. 

Religiøs taoisme (Tao chiao): Den religiøse taoisme med formulerte læresetninger, formalisert kult og institusjonelt lederskap 
utviklet seg i det 2. århundre e.Kr. og bygget på temaer og religiøse teknikker forbundet med ønsket om udødelighet. Selv om en slik 
form for taoisme står i et klart spenningsforhold til den filosofiske taoismen, fant man likevel elementer i de filosofiske tekstene som 
pekte i retning av livsforlengelse og beskyttelse for de som fulgte tao. De vise ble tolket som hsien, «udødelige», og dannet kjernen i 
den åndelige søken for de religiøse taoister. – Det vise inneholder det udødelige, og er hverken levende eller dødt. Lao-tzu ble 
guddommeliggjort som åpenbarer av hellige tekster og tolket som en frelser som hadde utviklet de nødvendige teknikker for å oppnå 
udødelighet. Teknikkene besto av: Dette er praktiske øvelser, utholdenhet og mestring. 

• Diett-forskrifter avhold fra mat som fremmer sykdom, alderdom og død. 

• Pustekontroll og meditasjon visualisering av guder som ville hjelpe en til udødelighet. 

• Seksuelle øvelser unngå ejakulasjon i seksuelle handlinger. Kamasutra. 

• Alkymi-eksperimenter midler som skulle invertere den normale aldringsprosessen. 

• Bruk av magiske amuletter som beskyttet mot ondskap og fremmet helbredelse av sykdommer. 

Ved å bruke slike teknikker, fremmet man de livskrefter som man er utstyrt med fra fødselen av, men som vanligvis hemmes 
gjennom innflytelsen fra det verdslige liv og hindrer den åndelige utviklingen.  HELT ENIG! IQ: NEI: Ingen hindringer! 

Den religiøse taoismen har også sine røtter i andre trekk i den gamle kinesiske kulturen, ikke minst i den sjamanistiske tradisjon 
der religiøse spesialister kunne kontakte de åndelige verdener, og i den liturgiske tradisjon der spesialister i riter og offerhandlinger 
kunne opptre som magikere og helbredere av sykdom. SELV-FØLGELIG. I dag er det straffbart å ikke vekke døde opp igjen. 

Betydning Tao: Kort og greit, Min Definisjon: Tao er forandringskraftens grunnfunksjon, som gir de videre funksjoner 
som Tao kan inneholde. Se forandringskraften. Nb angående Fridtjof Capra: Det stemmer også med at den fysiske siden av Tao er i 
overenstemmelse med Differensialkraften. Tittel gammel bok er Kamos. Men Det samme og Tao mangler den lille grunnfunksjonen 
for virknings-potensialet som er en ørliten omtrent usynlig del av forandrings-kraftens funksjon, men avgjørende viktig, som veibygger 
og den minste forskjells-dannende virkning av Det samme, Tao! I mitt begrep om forskjell gjelder dette som en absolutt kontinuerlig 
forskjell der enhver minste forskjell, del forskjell, er en implisert, iboende del forskjell i den kontinuerlige totale forskjellen. Religiøs 
sjamanistisk kult: Betyr ikke annet enn den nære forbindelsen mellom seg og opphavet sitt. At intuisjon og følelse er våkent. Vel: 
Men: Så se da på menneskets lodd da vel: Før vi snakker om lykke, ulykke, egenskaper og evner, bør vi se at våre funksjoner ofte 
til å begynne med er svært begrenset. Vi må som regel lære og erfare. Og naturen var ingen mac-donald-hage slik alle ønsker å 
fremstille verden i den spede begynnelsen. 

Daoismen har til dels hatt nær forbindelse med kinesisk folke-religion, magi og sjamanisme, og har i mindre grad enn for 
eksempel buddhismen vært i stand til å hevde seg i Kina i moderne tid. Etter at en friere religionspolitikk ble gjennomført i 1980-årene, 
har det likevel vist seg at daoismen har overlevd også som organisert tradisjon. På Taiwan er daoismen en viktig religion. SELV-
FØLGELIG.  
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De som rømte Kina for Mao var taoistene, hovedsakelig. San Yutsen stort sett bindeleddet. Uttrykket «daoisme» ble først 
brukt i Kina under Han-dynastiet(212 fvt.–220 evt.) for å betegne visse filosofer fra den foregående epoken, fremst blant disse 
var Laozi. Lao-tse. Lære: Daoismens viktigste skrifter er Daodejing, angivelig skrevet av Laozi på 500-tallet fvt., 
og Zhuangzi, oppkalt etter skriftets forfatter (369–286 fvt.). Ifølge disse tekstene kan enkeltmennesket bli lykkelig ved å følge 
naturens eksempel og søke å bli ett med dao. Helhetens vei, funksjoner. Dao uttrykker universets harmoni, som er et resultat av 
likevekten mellom Yin og Yang. BALANSEN, LIKEVEKTEN. Kraft og motkraft, SAMT DERES INN-GRIPENDE 
UTVEKSLING!, AT DE ALLTID BÆRER EN MOTSTRØM I SEG, AV DET MOTSATTE: DETTE ER LIKT MED 
FORANDRINGS-KRAFTEN: KAMOS.. Imidlertid er dao uutsigelig, og kan bare fornemmes på mystisk vis, NEI OGSÅ LOGISK 
VIS, det vil si gjennom intim samklang med naturen, kontemplasjon og ekstase. JA. SOM AQUINAS: KAN OPPDAGES 
GJENNOM DYP INNSIKT I NATURENS STRUKTURER. Å være ett med naturen innebærer også å leve i frihet fra lover og 
moralregler, som bare forvrenger og dermed fjerner individet fra dets natur. JA! Dao er nemlig helt uten egenskaper; alle verdier 
er bare faser av dao, og følgelig relative. For daoistene er moral i vanlig mening verdiløs. Som Anaximanders ubestemte løp. I 
Daodejing beskrives det hvordan vismannen kan bringe sitt liv i samklang med dao, og derved overleve alle farer og omskiftelser. 
VEL. VI KAN ALLTID BLANDE SAKER SAMMEN. En slik vismann er også den ideelle hersker, for på samme måte som dao virker 
på usynlig og umerkelig vis, kan også vismannen styre folket uten at det merker det.  

Blant annet på grunn av slike tanker viste keiserne i visse perioder stor interesse for daoismen. I Zhuangzi beskrives 
vismannen som er ett med universet og dets rytmer, som har nådd udødelighet og er fri fra alle bånd og begrensninger. DETTE ER 
BEVISSTHETEN! Dette motivet er sentralt i all kinesisk religion, men ble videreutviklet i daoismen. For å forlenge livet og oppnå 
udødelighet har daoismen lagt særlig vekt på ulike teknikker som meditasjon, diettforskrifter, pusteteknikker og alkymi. Historikk Fra 
det første århundre evt. fikk daoismen etter hvert sterk konkurranse fra buddhismen, både når det gjaldt folkelig og keiserlig tilslutning. 
Enkelte trosforestillinger ble overtatt fra buddhismen, for eksempel læren om gjenfødsel avhengig av gode eller onde handlinger. Det 
ble opprettet daoistiske klostre med munker og nonner. Kan misbrukes av mange: KARMA. Altså som betaling, ris, ros, belønning 
straff, AVLAT for dårlige handlinger. Samvittighets-dårskap. Hvordan komme ut av karmaens kretsløp og se holdbarheten selv. At en 
unnskylder de dårlige handlinger med sitt eget behov. På vei mot opplysningen. 

Daoismen på sin side påvirket buddhismen i Kina, spesielt «meditasjons-skolen», chan (se zen). Daoismen kom også i 
kontakt med manikeismen og med nestoriansk kristendom. En rekke manikeiske tekster ble tatt opp i Daozang, som er en 
samling av de taoistiske skriftene etter mønster av buddhistenes Tripitaka. Den nåværende utgaven av Daozang stammer fra 
1445 og består av 1120 hefter. Fra det første århundre fvt. oppstod det religiøse massebevegelser i Kina, inspirert av tanker fra 
Daodejing, men strengt organisert og med sterke lederskikkelser i spissen. Målet var å opprette et utopisk rike der «den store fred» (tai 
ping) hersket. Slike bevegelser, ofte kombinert med buddhistiske forventninger om den kommende Buddhas herredømme, spilte en 
viktig rolle i Kina helt til 1800-tallet. Daoismen har virket sterkt inspirerende på kunst og diktning.  

«Go with the flow» eller følg flyten er et utrykk de fleste av oss kjenner til. Men hvordan gjør man egentlig det? Den kinesiske 
visdoms-tradisjonen Taoisme handler om nettopp dette spørsmålet. Men hva er taoisme? 

Meg: Bergersen: Min kritikk her er min mening om å flyte med strømmen. Ja, at man flyter med strømmen betyr her at 
man følger den rette veien som er i samsvar med andre og naturen, det vil si kretsløpet av krefter og motkrefter, energienes mest 
rette vei, og slik sett holdbarhetens vei. Å flyte med strømmen er altså ikke umiddelbart uten valgets kvaler, lyster, utvalg som også 
er hindre, eller åpninger som kan føre feil av sted. Bevisstheten og det fysiske står ovenfor utfordringer.  

Ulrik Heger: For omtrent to tusen fem hundre år siden skrev den lærde, kinesiske arkivaren Lao Tzu boken Tao Te Ching, en bok om 
“veien” eller om måten universet fungerer på. Det primære budskapet i taoismen handler om å følge naturens prinsipper og speile disse 
i livet vårt. Taoismen tar utgangspunkt i to grunnleggende prinsipper: 1. Naturen er en sammenhengende helhet 2. Alt i naturen 
er i forandring og bevegelse. I taoismen kalles helheten Tao. DET HELE, ETT, DET ENE, DEN ENE! Ikke personifisert, men 
bevisstheten og naturen ut fra urkraften. Et kjent taoistisk utsagn sier at den Tao som kan beskrives er ikke den evige Tao. 
Hvis man allikevel skal driste seg ut på en slags forklaring kan man kanskje begynne med å si at Tao representerer det uten begynnelse 
eller slutt. Det som er uhåndgripelig, det som er evig, det som kun finnes i øyeblikket, det som finnes i vårt eget sinn og i hjertet av 
stjernene. Dette er ikke ulikt det abstrakte i vestens åndelige begrep. Sett upersonlig som kraft.Tao er både alt og ingenting 
(TOMHETEN), stillhet og bevegelse, lys og mørke, mangfoldig og enhetlig på samme tid. Lignende GRESKE altets-PRINSIPPER. 

En livsfilosofi:I taoismen er ikke tao noe som tilbes som en guddom. Det kan heller ikke betraktes som kjærlighet 
eller det som representerer det gode, det sanne og det vakre. Tao inneholder også alt det vi forbinder med hat, 
ondskap, løgn og avskyelighet. Ettersom Tao hverken er god eller ond, men simpelthen bare ER, er ikke taoisme 
moralistisk: LIKT FORANDRINGSKRAFTEN KAMOS!  

Den ramser ikke opp en rekke forskjellige påbud om at vi må gjøre slik eller sånn. Dersom vi velger å ikke følge Tao, finnes 
det ingen andre konsekvenser enn at vi velger en vanskeligere vei gjennom livet. Taoisme er derfor ingen dogmatisk og rigid 
filosofi men er åpen og mottakelig. Dermed passer taoismens budskap inn i enhver situasjon, og kan derfor med rette kalles 
en livsfilosofi.   
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Yin og yang: Den andre grunnpilaren i taoisme handler om at all endring og bevegelse er et resultat av de komplementære 
motsetningene yin og yang som jager hverandre i en evig runddans for å oppnå balanse. Meg: Kan ligne Hegels og Marxs kraft-
kotkraft, herre og trell-skifte, tese-antitese og syntese, dialktikken prosess. Yin og yang er ikke rake motsetninger. Et mer presist bilde 
er å tenke på de som to ulike sider av samme mynt. De er distinkte, men uatskillelige. Det betyr at selv om yin og yang betraktes som 
polare motsetninger med tanke på egenart og kvaliteter, er de samtidig utgangspunktet for hverandre og kan ikke eksistere uten sin 
motpol. Hva er vel varmt, tungt og mørkt hvis du ikke vet hva kaldt, lett og lyst er? Yin og yang er derfor ikke separate fenomener, 
men representerer ulike sider av en dynamisk helhet. En taoist forsøker derfor å unngå å kategorisere verden inn i god eller dårlig, 
stygg eller vakker, men vil isteden se alt som ulike, men likeverdige, utrykk for den samme grunnleggende enheten. Gjennom 
observasjon og refleksjon over samspillet mellom yin og yang vil man etterhvert utvikle en intuitiv forståelse av hvordan man best 
forholder seg til livets konstante endringer. Man utvikler timing, en slags evne til å ”høre” hva som blir harmonisk i ord og handling. 
Man lærer seg å følge flyte med strømmen. 

Historikk-Sammendraget! 
 

Som sådan har taoismen fungert som en formidler mellom den mer offisielle konfusianske religionen og den folkelige religiøse 
praksis. 

Idealtilstanden er den kaotiske fortid, den primordiale enhet som det ordnede og strukturerte samfunn har 
utviklet seg fra og senere forlatt. FRA PRIMÆRE BEHOVS-TILSTANDER. Taoistene henviser derfor ofte til 
naturen som et ideal for menneskelivet og den taoistiske vismann er den som unngår sosiale konvensjoner, etablerte 
moralske verdier og et sosialt og politisk forpliktende liv. Det har derfor vært vanlig å kontrastere taoismen med 
konfusianismens vekt på individuell pliktmoral, ordnede samfunns-strukturer og pragmatisk livsorientering.  

Dette har mange likheter med vestlige ånds-utøvelse også. 

Jeg kan ikke la alle de neste forestillingene stilles innenfor en garantiliste for saks-forhold. Selv det mystiske 
og okkulte er til sin grad personlige oppfatninger som varierer mellom innbilt, intuitivt og misforståelser, og i likhet 
med spådommer ellers, så er det mange feiltrinn i forhold til alt som i dag er regulert i forhold til tid og hendelse. Det 
forutsigelige dekker det meste av hverdagen om slikt, selv om undergrunns-kreftene ikke er så tilsyne-virkende, men 
er skjult i materiens feltkrefter og i våre undertoner til våre bevissthets-forestillinger. Taoismen fremmer en del av 
dette som står i neste avsnitt: 

Taoismen på sin side er kjennetegnet av en åpen holdning til metafysikk og mystikk, samt mystiske og 
okkulte riter. Som sådan har taoismen fungert som en formidler mellom den mer offisielle konfusianske religionen og 
den folkelige religiøse praksis. Metafysikk kan være den underliggende fysiske virkningsfaktor, og slik sett så er ikke 
metafysikken kun en okkult og spekulativ gren slik mystikk og okkultisme ofte er som rituale og utøvelse, 

Det er en fullt forståelig forenlig part i dette innholdet som sammenfaller med forandringskraften 
differensialkraften. Den okkulte delen er parts-forestillinger som har ulik grad treff-sikkerhet med hensyn til 
holdbarhet, eller balanse, likevekt, harmonien. Denne del av taoismen tas ikke opp til en videre vurdering her. Men i 
følge forandringskraften eller differensialkraften kommer det frem at virkning, kilde, signalvei, selv som en ukjent 
faktor må ha den forskjell som enhver egenskap trenger for å egenskapen sin. Og slik er okkulte og mystiske hendelser 
underlagt forandringen, eller forskjells-funksjonaliteten. 

Om det ikke er bare fremgangs-rikt så er alle disse utførelsene oftest positivt gunstig og gir holdbarhet, likeså som at sinnet, 
bevisstheten er overbevist og motivert for livet. Jeg vil ikke blande meg inn i den enkeltes eller retningenes tros-oppfattelse her. Men 
jeg har noe å si om holdbarheten senere som en moralsk avdekning ut fra forandringskraften. 

SELV-FØLGELIG. I dag er det straffbart å ikke vekke døde opp igjen. Men det å hente energi, inspirasjon fra ur-kraften i 
tilværelsen, føle på verden og saksforhold, er slett ikke så annerledes enn slik vi vurderer svært mye i den alminnelige tenkningen, 
selv i praktiske gjøremål. Å kontakte det åndelige er å kontakte bevissthetens og dens informasjons-kanaler. I tillegg kommer den 
følelses-aktive styrke-graden knyttet til virkninger og handlinger som pågår eller har skjedd, og som er forventet vil skje. 

KonFuTse var direkte bidragsgiver til samling og utgivelse av forandringens bok med tilleggs-vedlegg til denne, og er en 
del av forandringens bok sin utbredelse som lære. Buddhismen har alt sitt av slik endring ilagt som livsløpene fra begynnelse 
til ende. At da er den i alle fall aktiv. For marxisme og marx-leninisme, og mao-innflytelses-betegnende kommunisme, politisk 
rigid eller ikke, misforstått eller helt feilvurdert maktbruk, styring, så er denne urkraften, drivkraften, endrings-faktoren, og 
eventuell logikk, uansett like viktig og grunnleggende for alle systemene religøst, filosofisk og politisk. Med andre ord er det 
lite som taler for at forandringskraften, og videre differensialkraften ikke skulle være et viktig og grunnleggende supplement 
i de kinesiske overbevisnings-systemer.  

For jeg kan ikke se konflikt i dette. Det er heller en tid for drøftelser av bevisstheten og fysiske forhold som står på 
trappene, og en ny fordypning i hva det holdbare er som eventuell moral. At enkeltmennesket blir lykkelig ved å følge naturens 
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eksempel og søke å bli ett med dao. Helhetens vei, funksjoner.Dao uttrykker universets harmoni, (LIKEVEKTEN. Kraft og 
motkraft!), som er et resultat av likevekten mellom Yin og Yang. Balansen.  

Fra det første århundre evt. fikk daoismen etter hvert sterk konkurranse fra buddhismen, både når det gjaldt folkelig og 
keiserlig tilslutning. Enkelte trosforestillinger ble overtatt fra buddhismen, for eksempel læren om gjenfødsel avhengig av gode 
eller onde handlinger. Det ble opprettet daoistiske klostre med munker og nonner. KARMA. Altså betaling, ris, ros, belønning 
straff, AVLAT for dårlige handlinger. Samvittighets-dårskap. At både lyst og smerte er lidelser, avhengighet. Å komme ut av dette 
løpet, all bestrebelse, handler om at en bygger opp en positiv karma, lærdom om det holdbare, inntil bevisstheten ikke trenger mer 
forståelse om dette fordi det holdbare er forstått. Da kan en komme ut av det løpet der karma utnyttes til egne fordeler der destruktive 
innslag ofte står sentralt i personlige fortolkninger, individuelle fortolkninger. Hvordan komme ut av karma-ens kretsløp og se 
holdbarheten selv. Daoismen på sin side påvirket buddhismen i Kina, spesielt «meditasjonsskolen», chan (se zen). Daoismen 
kom også i kontakt med manikeismen og med nestoriansk kristendom. En rekke manikeiske tekster ble tatt opp i Daozang, 
som er en samling av de taoistiske skriftene etter mønster av buddhistenes Tripitaka. Den nåværende utgaven av Daozang 
stammer fra 1445 og består av 1120 hefter. Til leseren:SJEKK MANEKEISMEN. Fra det første århundre fvt. oppstod det 
religiøse massebevegelser i Kina, inspirert av tanker fra Daodejing, men strengt organisert og med sterke lederskikkelser i 
spissen. Målet var å opprette et utopisk rike der «den store fred» (tai ping) hersket. Slike bevegelser, ofte kombinert med 
buddhistiske forventninger om den kommende Buddhas herredømme, spilte en viktig rolle i Kina helt til 1800-tallet. Daoismen 
har virket sterkt inspirerende på kunst og diktning. 

- i øyeblikket, det som finnes i vårt eget sinn og i hjertet av stjernene. 

Tao er både alt og ingenting(TOMHETEN), stillhet og bevegelse, lys og mørke, mangfoldig og enhetlig på samme tid. GRESKE 
PRINSIPPER. Tao inneholder også alt det vi forbinder med hat, ondskap, løgn og avskyelighet. Ettersom Tao hverken er god 
eller ond, men simpelthen bare ER, er ikke taoisme moralistisk. Den ramser ikke opp en rekke forskjellige påbud om at vi må 
gjøre slik eller sånn. Dersom vi velger å ikke følge Tao, finnes det ingen andre konsekvenser enn at vi velger en vanskeligere 
vei gjennom livet. Taoisme er derfor ingen dogmatisk og rigid filosofi men er åpen og mottakelig. Dermed passer taoismens 
budskap inn i enhver situasjon, og kan derfor med rette kalles en livsfilosofi.  Les gjerne boka: Jakten på Tao. 

Bergersen: Ur-tilstand, ur-funksjon, opprettholdelses-egenskapen, holdbarheten. De kaller det ur-kraften. Rette-snoren. Når noe skjer 
impulsivt, eller i affekt, eller plutselig oppfattes, merkes, anes, eller forstås, intuitivt, så merker vi forskjell i forskjellig grad av klarhet, 
tydelighet, og da virker dette ikke så definitivt klargjort på forhånd. Følelser har styrke. Styrken kan få både den fysiske reaksjon og 
den bevisste oppfatningen til å innse noe klarere eller forstyrre vår innsikt og styring. Utfallet av en spøk, en intuitiv reaksjon At ur-
funksjonen, opprettholdelsen og holdbarheten fungerer og endrer seg som nettopp forgjengelige former og utvekslende bevissthets-
formasjoner, altså variasjonene, er nettopp det som moralsk sett og fysisk er det felles med tao fra forandringens bok og Taoismen 
generelt, og med confutseianismen. Begge har her et felles stødig punkt i dette. Con-fu-tse holder oppe et sterkere kosmisk bilde mens 
taoismen lar dette endre seg i en slags likevekt mellom dominans av kraft og motkraft, kosmos og kaos, godt og dårlig, slik som i yin 
og yang som egentlig er del av et felles prinsipp i tilværelsen. 

Sammendraget! 
Det er denne natur-forbindelsen jeg henviser til. 

Veien og virkningen. 
 

Disse kriteriene er sammnelignings-grunnlaget mellom Forandringskraften, Differensialkraften, Altså sammenligningen 
Kamos og TAO, og vel Det Samme, som jeg ønsker å legge ved Tao til vurderings-grunnlag til benyttelse for Tao-begrepet, ur-kraften, 
og forandringens bok:  

Taoismens åndelige urkraft: ideal forankret i en mytisk fortid da folk levde mer i ett med naturen og uten sivilisasjonens 
kompliserte styrings-problemer 

Hvor det taoistiske livsidealet forbindes til barnets væremåte preget av en: åpen og positiv holdning til tilværelsen i glede og 
spontanitet, og: en viss form for «anarkistisk» tilværelse, egentlig frihet ut fra behov og intuisjon. Idealtilstanden er den 
kaotiske fortid, den primordiale enhet som det ordnede og strukturerte samfunn har utviklet seg fra og senere forlatt. 
PRIMÆRE BEHOVS-TILSTANDER. En mer direkte respons på tilværelsen. Naturen er et stort ideal for menneskelivet og 
den taoistiske vismann unngår sosiale konvensjoner, etablerte moralske verdier og et sosialt og politisk forpliktende liv. At alt 
er regulativer. Det har derfor vært vanlig å kontrastere taoismen med konfusianismens vekt på individuell pliktmoral, ordnede 
samfunnsstrukturer og pragmatisk livsorientering. Taoismen på sin side er kjennetegnet av en åpen holdning til metafysikk og 
mystikk, samt mystiske og okkulte riter, og taoismen har fungert som en formidler mellom den mer offisielle konfusianske 
religionen og den folkelige religiøse praksis. 
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Dens åndelige, Bevisste drivkraft, ideal er forankret i en mytisk fortid da folk levde i enkelhet, i nær kontakt med naturen og 
uten de kompliserte problemer forbundet med politiske statsdannelser, definerte moralforskrifter og offentlige institusjoner.  

Kommentar: Helt logisk. Ingen ønsker å dø, alle ønsker å leve, om de ikke har det for vondt. Å ikke dø, Å leve, er ett felles 
behov for kjempende virknings-sanser og behovs-systemet vårt. Å fungere, alt som cellenes drift, til vår bevisste behovstilstand. Dette 
har all filosof og tro, religiøs virksomhet felles. Dette hindrer ikke mange fra å mene at både kropp og sjel, bevissthet dør ut, er 
forgjengeleig som alt annet, med respekt for at livskropper og fornuft ikke er sårbart og lett kan ødelegges. 

Lao-tzu ble guddommeliggjort som åpenbarer av hellige tekster og tolket som en frelser som hadde utviklet de 
nødvendige teknikker for å oppnå udødelighet. Teknikkene besto av: 

  Dette er praktiske øvelser, utholdenhet og mestring. 

• Diett-forskrifter avhold fra mat som fremmer sykdom, alderdom og død. 

• Pustekontroll og meditasjon visualisering av guder som ville hjelpe en til udødelighet. 

• Seksuelle øvelser unngå ejakulasjon i seksuelle handlinger. Kamasutra. 

• Alkymi-eksperimenter midler som skulle invertere den normale aldringsprosessen. 

• Bruk av magiske amuletter som beskyttet mot ondskap og fremmet helbredelse av sykdommer. 

Ved å bruke slike teknikker, fremmet man de livskrefter som man er utstyrt med fra fødselen av, men som vanligvis hemmes 
gjennom innflytelsen fra det verdslige liv og hindrer den åndelige utviklingen.  HELT ENIG! 

Om det ikke er bare fremgangs-rikt så er alle disse utførelsene oftest positivt gunstig og gir holdbarhet, likeså som at sinnet, 
bevisstheten er overbevist og motivert for livet. Jeg vil ikke blande meg inn i den enkeltes eller retningenes tros-oppfattelse her. Men 
jeg har noe å si om holdbarheten senere som en moralsk avdekning ut fra forandringskraften. 

Den religiøse taoismen har også sine røtter i andre trekk i den gamle kinesiske kulturen, ikke minst i den sjamanistiske tradisjon 
der religiøse spesialister kunne kontakte de åndelige verdener, og i den liturgiske tradisjon der spesialister i riter og offerhandlinger 
kunne opptre som magikere og helbredere av sykdom.  

SELV-FØLGELIG. I dag er det straffbart å ikke vekke døde opp igjen. Men det å hente energi, inspirasjon fra ur-kraften i 
tilværelsen, føle på verden og saksforhold, er slett ikke så annerledes enn slik vi vurderer svært mye i den alminnelige tenkningen, selv 
i praktiske gjøremål. Å kontakte det åndelige er å kontakte bevissthetens og dens informasjons-kanaler. I tillegg kommer den følelses-
aktive styrke-graden knyttet til virkninger og handlinger som pågår eller har skjedd, og som er forventet vil skje. 

 Egen Tao-definisjon: Kort og greit: Tao er forandringskraftens grunnfunksjon, som gir de videre funksjoner som Tao 
kan inneholde. Se forandringskraften. Nb angående Fridtjof Capra: Det stemmer også med at den fysiske siden av Tao er i 
overenstemmelse med Differensialkraften. Men Det samme og Tao mangler den lille grunnfunksjonen for virkningspotensialet som 
er en ørliten omtrent usynlig del av forandringskraftens funksjon, som veibygger og den minste forskjells-dannende virkning av 
Det samme! 
 I mitt begrep om forskjell gjelder dette som en absolutt kontinuerlig forskjell der enhver minste forskjell, del forskjell, er 
en implisert, iboende del forskjell i den kontinuerlige totale forskjellen. 

Vel: Men: Så se da på menneskets lodd da vel: Før vi snakker om lykke, ulykke, egenskaper og evner, bør vi se at våre 
funksjoner ofte til å begynne med er svært begrenset. Vi må som regel lære og erfare. Og naturen var ingen mac-donald-hage slik 
alle ønsker å fremstille verden i den spede begynnelsen.  

Når det gjelder ur-kraften, endringene, så har både konfutsianismen og buddhismen, likheter med urkraften. 
Drivkraften.  

KonFuTse var direkte bidragsgiver til samling og utgivelse av forandringens bok med tilleggs-vedlegg til denne, og er 
en del av forandringens bok sin utbredelse som lære. Buddhismen har alt sitt av slik endring ilagt som livsløpene fra begynnelse 
til ende. At da er den i alle fall aktiv. For marxisme og marx-leninisme, og mao-innflytelses-betegnende kommunisme, politisk 
rigid eller ikke, misforstått eller helt feilvurdert maktbruk, styring, så er denne urkraften, drivkraften, endrings-faktoren, og 
eventuell logikk, uansett like viktig og grunnleggende for alle systemene religøst, filosofisk og politisk. Med andre ord er det 
lite som taler for at forandringskraften, og videre differensialkraften ikke skulle være et viktig og grunnleggende supplement i 
de kinesiske overbevisnings-systemer.  

 

Altså Orientering og oversikt! 
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Kamos er forenlig med Tao og Det Samme! 
For jeg kan ikke se konflikt i dette. Det er heller en tid for drøftelser av bevisstheten og 

fysiske forhold som står på trappene, og en ny fordypning i hva det holdbare er som eventuell 
moral. Helhetens vei, funksjoner. 

MEG:Bergersen: Min kritikk her er min mening om å flyte med strømmen. Ja, at man flyter 
med strømmen betyr her at man følger den rette veien som er i samsvar med andre og naturen, det 
vil si kretsløpet av krefter og motkrefter, energienes mest rette vei, og slik sett holdbarhetens vei. Å 
flyte med strømmen er altså ikke umiddelbart uten valgets kvaler, lyster, utvalg som også er hindre, 
eller åpninger som kan føre feil av sted. Bevisstheten og det fysiske står ovenfor utfordringer.  

HELE, ETT, DET ENE, DET SAMME.  

Et kjent taoistisk utsagn sier at den Tao som kan beskrives er ikke den evige Tao. Hvis man allikevel skal driste 
seg ut på en slags forklaring kan man kanskje begynne med å si at Tao representerer det uten begynnelse eller 
slutt. Det som er uhåndgripelig, det som er evig, det som kun finnes i øyeblikket, det som finnes i vårt eget sinn og 
i hjertet av stjernene.  Tao er både alt og ingenting(TOMHETEN), stillhet og bevegelse, lys og mørke, mangfoldig 
og enhetlig på samme tid. GRESKE PRINSIPPER. En livsfilosofi. I taoismen er ikke tao noe som tilbes som en 
guddom. Det kan heller ikke betraktes som kjærlighet eller det som representerer det gode, det sanne og det vakre. Det 
skiller seg fra Platons beskrivelse ja. Tao inneholder også alt det vi forbinder med hat, ondskap, løgn og avskyelighet. 
Ettersom Tao hverken er god eller ond, men simpelthen bare ER, er ikke taoisme moralistisk. Den ramser ikke 
opp en rekke forskjellige påbud om at vi må gjøre slik eller sånn. Dersom vi velger å ikke følge Tao, finnes det 
ingen andre konsekvenser enn at vi velger en vanskeligere vei gjennom livet. Taoisme er derfor ingen dogmatisk 
og rigid filosofi men er åpen og mottakelig. Dermed passer taoismens budskap inn i enhver situasjon, og kan derfor 
med rette kalles en livsfilosofi.  

Bergersen: Ur-tilstand, ur-funksjon, opprettholdelses-egenskapen, holdbarheten. De kaller det ur-kraften. Rette-snoren. 
Når noe skjer impulsivt, eller i affekt, eller plutselig oppfattes, merkes, anes, eller forstås, intuitivt, så merker vi forskjell 
i forskjellig grad av klarhet, tydelighet, og da virker dette ikke så definitivt klargjort på forhånd. Følelser har styrke. 
Styrken kan få både den fysiske reaksjon og den bevisste oppfatningen til å innse noe klarere eller forstyrre vår innsikt 
og styring. Utfallet av en spøk, en intuitiv reaksjon 

At ur-funksjonen, opprettholdelsen og holdbarheten fungerer og endrer seg som nettopp forgjengelige former og 
utvekslende bevissthets-formasjoner, altså variasjonene, er nettopp det som moralsk sett og fysisk er det felles med tao 
fra forandringens bok og Taoismen generelt, og med confutseianismen. Begge har her et felles stødig punkt i dette. Con-
fu-tse holder oppe et sterkere kosmisk bilde mens taoismen lar dette endre seg i en slags likevekt mellom dominans av 
kraft og motkraft, kosmos og kaos, godt og dårlig, slik som i yin og yang som egentlig er del av et felles prinsipp i 
tilværelsen. 

KONKLUSJON: 
Forandringskraftens funksjon, den totale forskjell, gir bevegelse og utstrekning som en og samme 

vekst-funksjon, som totalt utvokst vil endres til en ekspansjons-funksjon, en trykkfeltfunksjon, an 
absolutt kraft som er likedan gjennom hele seg, ett og det samme, og som vei og bevegelse, og som 
danner utvekslinger som inngår i hverandre slik som yin og yang-modellen henviser til som helhet 
der de indre virkninger mellom yin og yang utveksler og inngår i hverandre med mindre 
utvekslingskjerner som også kan oppstå som motstrømmer inne i yin og yang, motstrømmer som det 
alltid finnes en kjerne av i hver av disse to motkreftene, yin og yang.  
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Det stemmer med de motsetninger som er inkludert i en og samme helhets-kraft, det ene som 
yin og yang er del av og som er i en kontinuerlig endring. Den totale forskjell er også grunnlag for 
alle logiske variabler der den samme forskjell skaper like og ulike, kjent og ukjent, gjenkjennelsen, 
husken, den bevisste sammenligningsprosessen av sinnsstemninger, følelser, behov og sanser og at vi 
merker vage og sterke anelser, oversikter som intuisjon, som svake følelser av noe til helt klare 
oversikts-bilder av alt som saksinnholdet trenger. 
 Denne forskjells-funksjonen som like og ulike, som danner også bevissthetens preferanser, vil 
slik gi logikken til livsfunksjoner og bevissthet, drifts-styrkene, og dermed er denne sammenlignings-
funksjon eller tilpasning også utvalget og valget i preferansene for det ukjente og det kjente, altså det 
mystiske og logiske. Kort sagt: Forandringskraftens funksjon står for både handling og hendelse, valg 
og utvalg, veien og bevegelsen, alle endringene, og som en helhetlig kontinuerlig kraft som utveksler, 
og gir de fysiske lover slik differensialkraften viser, og grunnlag for variasjonene av 
bevissthetsflommen. Og grunnlag for at liv og natur bør tilpasse seg hverandre i samme kraft. 
Harmonien og flyten.  

Det er med dette at denne uopphørlige kraft og Tao virker som det samme. Og at Det samme 
og Ene, slik sett er likt stilt i forhold til forandringskraften, differensialkraften, Kamos. Kamos er ett 
begrep der kaos og kosmos er to sider av vekslings-forholdene til den ene og samme forskjells-kraft, 
den som skaper endringene, formene og bevegelsesvirkningene, som en forandringskraft. Slik sett er 
den totale forskjell som dannelse av like og ulike også opphavet til tomheten og formløsheten sine 
forskjellige størrelser likedan som det oppfylte sine størrelser.  

Uten forskjell finnes ingen like, ulike, ingen mulighet, virkelighet, ingen tomhet eller fylde, 
ingen årsak eller virkning. Kun forskjellen fra slik tilstand er mulighet, virkelighet: Da fungerer 
kraften, og veien, og virkningen skapes, og de selektive valg. I en evig forandringsprosess. Kraften 
er hva naturen og ånden er, bevisstheten og materien, og synes som en logisk virkende kraft. Så lenge 
vi ikke kan sammenligne det vi ser med noe, at det er ulikt det vi kjenner, så vil det virke mystisk 
inntil at vi kjenner kildens funksjoner.  

Det er utvekslingen som skaper endringenes yin og yang-formasjoner som den totale 
forandringen. I denne beskrivelsen er oversikten ritual-løs, og om det er opplyst, forstått som helhet, 
trengs kun tiltaket med å vurdere et deltagende ansvar som en autentisk oppgave vi intuitivt og fritt 
velger å ha selv for å opprettholde oss selv andre og kretsløpets balanser. Tao er veien, som også er 
bevegelsen og handlingen, og det moralske valget, og har samme kilde som ur-funksjon, urkraft. 
 Dette er det Forandringskraften: Differensialkraften: Kamos betyr: Og jeg finner det forenlig 
med Tao og Det samme. Med andre Ord: At jeg aksepterer og ønsker at Buddhismen og taoismen 
skal fordype seg i, og oppta denne beskrivelsen som supplement, støtte, til læren. Joda: Capra har 
rett. Men han har ikke funnet en funksjonell vei inn som gir noen garanti for påstanden selv om han 
aner den med rette som riktig. Kamos kan forstås av alle! 
  
 «Nøkkelordet for taoismen er opplevelse av enhet med verdensaltets skapende 
prinsipp, dao, ‘veien’, selve den skjulte, hemmelighetsfulle urkraften i tilværelsen.»  
Dao er nemlig helt uten egenskaper; alle verdier er bare faser av dao, og følgelig relative. For 
daoistene er moral i vanlig mening verdiløs. Som Anaximanders ubestemte løp for det 
kvalitative. 

Naturen er en sammenhengende helhet 
Alt i naturen er i forandring og bevegelse 

Den bestandige forgjengelighet 
Dette gir forandringskraften, Kamos: Likt som urkraften, Tao. 
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Det er denne funksjonen som gir forandringskraftens begrep som det ulike. Det vil si at som 
utvekslings-preferanser av det samme, det like, så blir alle retninger, punkter, posisjoner og 
bevissthets-preferanser ulikt forspent i kosmos, eller i uendeligheten. Fra tilstand til tilstand. Vi 
opplever ikke alt helt som det samme hele tiden. Heller ikke de fysiske lovers tilstander i det de jevnt 
er i ferd med å gå over vekselvis i en annen formel-struktur gjennom energi-prosessene. Summen 
energibevegelser er derimot konstant som del av samme grunn-funksjon. Basis-funksjon. 

Forandringskraften viser til en funksjon som skaper sammenhengen og enheten i helheten som 
en endringsbar forandring, bevegelse, virkning som er bestandig, og utvekslende som yin, yang, som 
en kraft tao, vei, der tao er del av alle tings virkning, te. Liten grunn til å tro at dette skulle være noen 
forskjell som Kamos, Tao, Det samme. Kamos har en original differensialfunksjon for fysikk, natur, 
bevissthet, valg, sammenligning og tilpasning, balansen og likevekten, og utvekslingene, og gir 
selektive funksjoner til fysiske og bevisste preferanser som er i endring. 

Tilstands-betingelser som årsak og virkning som ikke eksisterer før kraften står frem, og 
utveksler, og som årsak til årsak og virkning i fysisk utstrakt naturs former og bevegelses-egenskaper. 
I fysikken feltlovene som slik sett gir en og samme energi som utveksler, og som også harmonerer 
med en uendelighets trykk som 1, fordelt over motstand og strømning som 1 til 1, og slik at U=RI for 
helheten fysisk sett. Alle lovene vi kjenner kom frem fra nettopp sirkulasjons-formasjonene, 
hastighetsløkkene til forandringskraften, vist i differensialkraften som fysisk teori for materie-
funksjoner og felt. 
 Den andre grunnpilaren i taoisme handler om at all endring og bevegelse er et resultat av de 
komplementære motsetningene yin og yang som jager hverandre i en evig runddans for å oppnå 
balanse. Korreksjon: Ja dette ligner Einsteins ekvivalense innenfor et lokalt areal. Men totalt sett er 
yin og yang alltid balansert i rammen av helheten, og slik er det ingen endring men en evig 
bestandighet. Den betandigheten er en kontinuerlig enhetlig utvekslende forandring. Urkraft. Denne 
er logisk kjent. De separate lokaliteter kan være ulike, eller ukjent, altså mystiske, og kan til en viss 
grad føles, merkes intuitivt, merkes som styrke-sammenligninger, uten noen klar formasjon til grunn. 
Altså mystisk, egenskapstype, kilde, ukjent. Vi kan finne ut av det. Vi kan ikke avgjøre et regnskap 
for alt. Men det endrer ikke grunn-funksjonen. Med dette har jeg vist sammenligningen mellom tao 
og forandringskraften, og den fysiske siden av dette gjennom differensialkraften, bok 2 om det 
samme, altså kamos 2. 

NB: Her mangler det jo klart en del faste holdepunkter: Altså begrepet holdbarhet og moralske 
retningslinjer, mangler som er kjent fra alle livssyn, fag og vitenskaps-orienteringer. 
 Tao og Kamos er forenlige begrep om det samme. Kamos – Forandringskraften og 
Differensialkraften. Et altets-skrift og en vitenskaps-teori av Roger Bergersen. Norway. 

Hele dette skriftet er kun en ganske rask og unøyaktig gjennomgang av stikkord fra og om 
tao, taoismen, slik sett at det er en kortere analyse som er ganske rotete. Poenget er bare å vise at jeg 
treffer de vesentlige punkter som er sammenfallende for denne urkraften vi henviser til. Hverken 
filosofer, eller tao, det samme, annet var kjent for meg i min egen tenkning fra 14-årsalderen da 
analysen av rom, tid, bevegelse, styrke-egenskaper ble tatt opp frem til 19-årsalderen, og naturen og 
bevisstheten har vært egne analyse-følelser av tilværelsen som er godt dokumentert etterhvert 
i og med at min vei ikke ligner mye på andres. Men til slutt med mange like resultater som finnes 
i ulike verdens-oppfatninger. Jeg samlet og kommenterte dette nettopp fordi jeg mener 
forandringskraften og differensialkraften og begrepet Kamos er viktig supplement til Tao, og stort 
sett viser det samme. Mitt skriv totalt sett er en analyse dypere inn i tilværelsen, og uten livssyn. Hva 
det fysiske og bevisste, følelser og holdbarhet var undersøkelse. Slik sett er tanken rein! Klar!  



199 

Jeg kan ikke annet enn å se at tao, veien og bevegelsen, samt valget, som en urkraft slik vi har 
nevnt, forandringen og dens balanse-endringer, her ikke er det samme for natur og bevissthet, men at 
forandringskraften og differensialkraften forteller om en grunn-funksjon dypt inne i Tao. Det samme 
kan jeg si om Det Samme i Buddhismen. Det er et forhold mellom en urkraft-balanse der preferanser 
enda ikke har tatt til å skille seg ut, og det er en formløs og egenskaps-løs hvilende masse uten 
bevissthets-preferanser og fysiske preferanser. Av denne formløse tomhet, ur-form, så utveksler dette 
til slike preferanser. Som endelig opplyst og ute av dette karma-løpet, så har bevisstheten ikke mer 
igjen å oppnå av oversikt og orientering, og kan anses som likegyldig videre, kan slukne, hvile, 
forsvinne som bevissthets-form til opphavet.  

Og lignende tanker fines om det fysiske og deres egenskaper. At vi har en likevekt i alt, en 
nøytral tilstand før preferanser dannes. Slik sett er Det samme, hvilken egenskap også forandrings-
kraften eller differensialkraften har. At en og samme funksjon som en og samme dekker alle nyanser 
av preferanser, men er i likevekt før utvekslingen, altså at balansen er til før preferanser, og de kjente 
årsak og virknings-prosesser tiltar. Altså peker mot egenskaps-nivåer innover i denne kraften, 
virksomheten. Derfor vil jeg også her mene at dette er en grunn-funksjon, noe funksjonelt innerst 
inne i Det samme, som gjentar seg i en kontinuitet som differensene i Det samme. 

 Tao og Det Samme peker innover til en grunn-funksjon, altså en virknings-funksjon som 
virker differensierende som aktiv prosess. Eksempel at handling og veivalg dannes, og at bevisst og 
fysisk tilstand omdannes eller gjentas gjennom det samme, inntil det er oppfylt, opplyst, mettet, og 
slukner. Til slutt uten mening, godt, vondt for noe. Aktivt er det preferanse-utveksling, veivalg og 
karma-løp. En kontinuitet. At sakene er interaktivt bundet til hverandre og utveksler. Hverken 
begrepet bevissthet eller de fysiske tilstander kommer unna dette, som aktiv årsak-virkning. 
Hensikten med skrivet har aldri vært å hindre andre livssyn i å kunne tilegne seg det som kommer 
frem denne veien om det samme. Men at det er en sterk reformerende opplysnings-vei der livssyn 
kan finne en bro, en fellesnevner, en diplomatisk utveksling, en mulighet til å se igjennom begrepet 
holdbarhet på en ny og korrigerende måte. 

Roger Bergersen, forfatter av Forandringskraften: Differensialkraften: Kamos! 


